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__হ্বা ৩৩ বাবাকে 





নিবেদন 

“বাঙলা সাহিত্য পরিক্রমা” সম্বন্ধে দু'চারটি কথা বলবার আছে, ১৯৫২ সালে 

আমার এক বন্ধু একখানি বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখার জন্য অনুরোধ 
করেন, তিনি আরও বলেছিলেন যে, আর্থনীতিক, রাজনীতিক ও সামাজিক 

পটভূমিকায় কি ভাবে আমাদের সাহিত্য গ'ডে উঠেছিল, যথাসম্ভব তার 
একট রূপ নির্ণয় করবে । তারপর দীর্ঘ চার বংসর ধরে লিখেছি আর 
কাটাকুটি করেছি । অনেকের সঙ্গে এ বিষয়ে অনেক দ্রিন আলোচনা করেছি 
এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার অনেক মতও পরিবতন করতে হয়েছে । 

আমার ইচ্ছা ছিল ছু'টি পৃথক খণ্ডে প্রাচীন ও বাঙলা সাতিতাধারার 
সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব, কিন্ত অধ্যাপক শ্রআশুতোষ ভট্টাচার্, অধ্যাপক 

শ্রীজগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতি শুভান্ধ্ায়ীগণ আমাকে একটি খণ্ডেই 

আলোচনা শেষ করতে উপদেশ দেন। আমিও তাদের মত সমীচীন মনে 

করে যথাসম্ভব বাঙলা সাহিত্যের বর্তমান কাপ পর্যন্ত আলোচনা! করবার 

চেষ্টা করেছি । বরমানের কালের স্যহিত্যের আলোচন। ( বিংশ শতাব্দী ) 
একটু সংক্ষি্ই হয়ে গেল । হাজার বশরের সাহিতোর ক্ষুদ পরিসরে আলোচনা 

করাও সম্ভব নয় ৷ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনানাম মাত্রই করা হয়েছে | 

তার কাবাধারা সম্বন্ধে আমার একটি আলোচনা গ্রন্থ শীঘ্বই প্রকাশিত হচ্ছে 

রবীন্দ্-পরবর্তীকালের লেখকদের রচিত গ্রন্থবিশেষ যোগাড় করতে না পারাতে 
আমার প্রয়াস হয়ত ততটা? সার্থক হয়নি । 

কাজেই পরিবর্তন ও পরিবর্ধুনর ফলে, গ্রন্থেরও কলেবর কিছুটা বুদ্ধি 
হয়েছে এবং সেই কারণে মূল্যও কিছুট। বাড়াতে হল। 

বাঙলা সাহিতোর ইতিহাস অনেকেই রচনা করেছেন । আমিও 
তাদের পদাস্ক অনুসরণ করে এই রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি । শ্রদ্ধেয় ডাঃ দীনেশচন্দ্র 

সেন মহাশয়ের বঙ্গভাষাও সাহিত্য গ্রন্থথানির আলোচনার আদর্শ প্রত্যেক 

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতারই গ্রহণ করা উচিত। এ রকম 
রসগ্রাহী আলোচন! খুব কমই হয়েছে । তারপর উল্লেখ কর! যায় কবিসমালোচক 

শশাঙ্কমোহন সেন মহাশয়ের বঙ্গবাণী” গ্রন্থখানির বাঙলা সাহিত্যের এমন 

বলিষ্ঠ ও দরদী সমালোচনা এযুগেও বিরল । ছুঃখের বিষয় বইখানি এখন 

ছুম্প্রাপ্য । বঙ্গবাণী”র প্রথম প্রকাশকেরা এ ব্যাপারে একেবারে নিশ্টেষ্ট। 



তাদের দিয়ে বইখানি দ্বিতীয়বার এখনও ছাপানো! সম্ভব হয়নি । আমি নিজেও 
এই ব্যাপারে অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু প্রকাশকরা দিধাগ্রস্থ হয়ে চুপ করে 

আছেন । তারপর ভাঃ স্থকুমার সেনের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের কথ শ্রদ্ধার 
সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। ডাঃ সেনের বিপুল অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফল 

তার বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস। ভবিষ্যতে ধারা বাঙলা সাহিত্যের 
ইতিহাস রচনা করতে যাবেন অথবা বাঙলা সাহিত্যের কোনো বিষয় নিয়ে 
গবেষণা করতে যাবেন ভাঃ সেনের বাঁউল! সাহিত্যের ইতিহাসের নানা 
খগ্ুগুলিতে তার প্রচুর উপকরণ পাবেন। মঙ্গলকাব্য ও তার যুগ সম্বন্ধে 

জানতে হলে অছ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের “বাঙলা 

মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস” অপরিহার্য গ্রন্থ। প্রাচীন দিনের বাউল! ও বাঙালীর 
পরিচয় বিশদভাবে রয়েছে ডাঃ শ্রীনীহাররগ্রন রায়ের “বাঙালীর ইতিহাস, 
আদিপবে”, আমি এদের কাছে বিশেষভাবে খণী। এছাড়াও আরও অনেকের 

লেখা থেকে আমি সাহায্য পেয়েছি । যেষে গ্রন্থ বা পুস্তিকা থেকে সাহায্য 

পেয়েছি গ্রন্থের শেষে তাদের উল্লেখ করেছি। বিশেষ করে ডাঃ মুহম্মদ 

শহীছুল্লাহ্, কবি সমালোচক ও মোহিতলাল মজুমদীর, অধ্যাপক শ্রীজনা্দন 
চক্রবর্তী, অধ্যাপক শ্রীআশুতাষ ভট্টাচাধ্য প্রভৃতি আচাধদের কাছে ছাত্র 

হিসাবে যা লাভ করেছি__তাই আমার বতমান প্রচেষ্টার মূলধন | 
শ্রযোগেন্্রনাথ গুপ্ু, অধ্যাপক শ্রীজনার্দন চক্রবর্তাঁ, অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর 

সেন শাস্ত্রী, অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, শ্রীগোপাল হালদার, শ্রীপবিত্ 

গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রাগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শ্রানারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 
অধ্যাপক ই্রসাধনকুমার ভ্টাচার্য, অধ্যাপক শ্রীস্বোধচন্দ্র চৌধুরী, অধ্যাপক 
শরান্বশীল জানা, বন্ধুবর শ্রীঅশোক গুহ, বন্ধুবর শ্রীগিরীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এই গ্রন্থ 
রচনায় আমাকে নানা উপদেশ ও তথ্য প্রভৃতি যৌগাড় করে দিয়ে উৎসাহিত 
করেছেন। তাদের কাছে আমার খণ রয়ে গেল। ও থাকাই ভালো _কারণ 
মেহের খণ কখনও পরিশোধ করা যায় না। 

বন্ধুবর সৃবৌধচন্দ্র চৌধুরী এই গ্রন্থের পাগুলিপি আগ্যোপান্ত পড়ে 
ছাঁপাখানার প্রুফ দেখে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। একমাত্র 

তার চেষ্টা ও সহানুভূতির জন্যই এই গ্রন্থথানি এত তাড়াতাড়ি ছাপিয়ে বের 
কর! সম্ভব হয়েছে । বাল্যবন্ধুর কাছে কৃতজ্ঞতা জানানো! বাহুল্যমাত্র। 



|./ 

প্রকাশক শ্রহ্নধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অতি সঙ্জন বন্ধু এবং বাঙলা 
সাহিত্যের নিষ্ঠাবান উৎসাহী প্রকাশক | নইলে এত বড়ো সাহিতোর ইতিহাস 
গ্রন্থ প্রকাশ করতে কেউ সাহস করতেন না । এই গ্রন্থ প্রকাশের সময় থেকে 
তার সঙ্গে আমার পরিচয় । কিন্তু এরই মন্দো তার উদার ও সহানুভূতিশীল 
মনের যথেষ্ট পরিচয় পেয়েছি । 

ছাপাখানার শ্রীদ্বিজেন বিশ্বাস মভাশয়ের অমাঘ্সিক বাবভার আমাকে বডই 

কুষ্ঠিত করেছে। প্রফের ওপর নানা কাটাকুটি ও অদলবদল করে তাকে 
আঘি ব্যতিবাস্ত করে তুলেছি । কিন্তু তিনি অটট দৈষ নিঘে যেভাবে গ্রন্থখানি 
হাপানেো। শেষ করেছেন তার জন্যে তীকে অশেষ ধন্যবাদ । 

শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্ত্রবিহারী বর্মণ মাশয গোড। থেকে শেষ পধন্থ ছাপার 

কুলক্রটি সংশোপনে তৎপর ছিলেন -তার কাছেও আমার ক্ুতজ্ঞত। জানাচ্ডি | 

অন্রজপ্রতিম শ্রীনান শিবনাথ চক্রবত্ী অন্নদিনেব মপো যে পরিশ্রম 
সহকারে অন্তন্রম্ণিকা প্রস্তত করেছেন ত। সভা বিম্ময়ের বাপার। স্সেভের 
সম্পর্ক কৃতজ্ঞা জানাবার অবকাশ রাখে না, তবুও সকৃতজ্ঞ অন্থরে তার 
পরিশ্রমের কথা স্মরণ করি । 

অনেক চেষ্টা করেও এই গ্রন্থখানিকে একেবারে নিভুলভাবে প্রকাশ করা 
সম্ভব হল না। যাকিছু কটি সব আমার দোষেই ঘটেছে । করেকটি সন 
তারিখ প্রন্ৃতির কুল আমার নিজের চোখেও পড়েছে । মুদ্রণ-প্রমাদ ছাড। 
মন্তান্থ ক্রি সন্ষন্ধে যদি আমাকে কেউ দ্র! করে জানান ত পরী স*স্করণে 
তা সংশোধন করে নেব । বাঙলা সাহিতোর ইতিহাস সন্গন্ধে ফলকথা বলবার 

অহংকার আমার নেই । গতিশীল সাহিতাপার। সন্গঙ্গে শেবকথা ব্লাও যায় না। 

পূর্বন্তরীদের প্রচেষ্ট। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে সাহিত্য ও সমাজের বূপনির্ণয়ের 
চেষ্টা করেছি মাত্র । 

ভালোমন্দ বিচারের কথা উঠলে বলব--ভালেো। কি আছে তা হয়ত 
কিছুট। জানি_কিন্তু মন্দট! ধরিয়ে দিলে, আর কিছু ন। হ"ক অন্ত আমার 
অশেষ উপকার হবে । 

কলকাতা, শ্রীভোলানাথ ঘোষ 
২২শে শ্রাবণ, ১৩৬৪ 
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গ্রন্থ তালিক। ও অনুক্রমণিক --* -** ৪৮৬-_ 



১ 
গোড়ান্ন কথা 

সাহিত্য ও সমাজ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সাহিত্যের মাঝে রয়েছে 

সমাজ তথা জাতির পরিচয়। কোনো সাহিত্োরই যথার্থ মূল্য নিরূপিত হতে 

পারে না, যে পর্ধস্ত না জাতির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিচয় পাওয়া 
যাচ্ছে। ঠিক তেমনই সাহিত্য ছাড়াও কোনে! জাতির সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়। 
অসম্ভব । 

বাউলা সাহিতোর ইতিহাস আলোচনা শুরু করতে গেলে বাঙালী জাতির 
ঈতিহাসেরও আলোচনা প্রয়োজন। আজ আমরা যে বাঙলা সাহিতোর 

নিদর্শন ও স্বরূপ দেখতে পাচ্ছি তা যে কতো! পরিবর্তন, কতো বাধা অতিক্রম 

করে এসেছে তার সংবাদ সবটুকু রাখা সম্ভব নয়। বাঁঙল] দেশ,_তার জাতি, 

তার সমাজ, তার মানুষ কতো এঁতিভাসিক পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে, জীবন- 

সংগ্রামের বর্তমান কালে এসে পৌছেচে তার সাক্ষ্য দেবে বাঙলার ইতিহাস, 
আর তার সাহিত্য । জাতির জীবনের স্থখছুঃখাহ্ুভৃতি, ব্যর্থতা ও সার্থকতা 

রূপ পায় তার সাহিত্যে । সেখানে তার জীবন-দর্শন, তার ধর্মমত, রাষ্ট্র 

নৈতিক, সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি, ব্যর্থ ও সার্থক জীবনের করুণ ও 

কঠোর প্রকাঁশ-_সবই যথাযথভাবে মুতি লাভ করে। 
মানুষ যতোই সামনের পথে এগিয়ে যায় ততই সে পায় নতুন পথের 

সংবাদ_-নতুন জীবনের আভাস, নতুন ঘরের ঠিকানা । ইতিহাসের সরণি 
বেয়ে প্রত্যেক জাতিকে বর্তমানের সম্মুখীন হতে হয়েছে। ইতিহাসের 
অমোঘ নির্দেশ তার ভবিষ্যৎ পরিণামের ইঙ্গিতও দিয়েছে। 

বাঙালীর ও বাঙল| সাহিত্যের ইতিহাসেও তাঁর কোনে! ব্যত্যয় ঘটেনি__ 
কেবলমাত্র পলাশীর প্রাঙ্গণে জাতীয় জীবনের পটভূমিকার আকনম্মিক পরিবর্তন 
ছাড়া। বাঙালীর পরিচয় আমর! সাহিত্যে যেমন পাই, তেমনই পুরানো 

ইতিহাসেবু পথে-প্রাস্তরেও সে পরিচয়ের কিছুটা আভাস মিলে। এই 
জাতির আবির্ভাব আকম্মিক কোনো একট] ঘটন। নয়। ভারতবর্ষের নানা 

সভ্য, অর্ধপভ্য বা অসভ্য জাতির সঙ্গে নবাগত আর্ধদের বিরোধ-মিলনের ফলে 



২ বাঙলা সাহিত্য পরিক্রমা 

যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধীরে ধীরে গণ*ড়ে উঠেছিল-_বাঁউলা সেই ভারতেরই 
অন্তর্গত শ্তামল ভূমিখণ্ড। বহুদিনের অনাদ্ূত, অবহেলিত কোম-প্রধান এই 
বাঙ্লাদেশ শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর নানা জাতিকেই আকুষ্ট করেছিল। আর্য ও 
অন্-আর্ধ বিরোধ এবং পরে মিলন যে নতুন ভারতীয় জাতি স্থ্ট্রি করেছিল সে 
জাতির মাঝে আধ ও অন্-আর্ধ এই ছুই ধারার সংস্কৃতিগত কল্যাণময় 

মিশ্রণই ভারতের পরবর্তী কালের ইতিহাস রচনা করেছে ! আর্যরা অন্- 

আর্ধদের ধর্মবিশ্বাস, সামাজিক রীতিনীতি, দেবদেবী সবই গ্রহণ করেছিল । 

বৈদ্দিক সংস্কৃতি বিরাট ভারতীয় সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছিল । 

বিখ্যাত জাতিতত্ববিদ হোরন্লে মনে করেন যে, আর্ধরা ভারতে ছু"্বারে 

প্রবেশ করেছিল । প্রথম দল এসেই ভারতের পশ্চিম সীমান্ত বা! আরও একটু 

এগিয়ে এসে জায়গ। দখল করে বসে। পরের আর্-দ্ল যখন এল তখন আগের 

দল বিপর্যস্ত হয়ে নান] দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাদেরই এক শাখা 

ভারতের পুর্বদিকে সরে আসে। প্রথম দল বৈদিক ও ত্রাক্ষণ সংস্কৃতির 

বহিভভভত দল। এদের নাম দেওয়া হয়েছে আউটার আরিয়ান? (08061. 

£১591) )। পরের দল থেকেই বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে ওঠে । 

এদের নাম দেওয়া হয়েছে ইনার আরিয়ান? ( [15521 4১৮৪ )। এই সভ্যত। 

ও সংস্কৃতি নান পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে বর্তমান কাল অবধি এসে পৌছেচে। 
পুর্ব ভারতে যে অ-বৈদিক ও অবত্রাহ্মণ ধার! প্রবাহিত ছিল তাঁর উপর উক্ত 

আর সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব এসে পড়ে, এবং ধীরে ধীরে আর্ষেতর 

সভ্যতার ধারা ক্ষীণ হয়ে আসে। 

এদেশে আধ-সভ্যতার পত্বনের পুর্বে যারা বাস করত তারা দ্রাবিড়, 

কোল, মুণ্ডা, শবর, মোঙ্গলীয় প্রভৃতির গোষীভুক্ত । শিকার করা, মৎস্য 

ধরা এদের জীবনধারণের প্রধান উপায় ছিল। তবে কৃষিকার্ও কিছু 

কিছু জানত, এদের মৃধ্যে দ্রাবিড় ও কোলরাই বেশী সভ্য ছিল। সমগ্র 
ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দ্রাবিড় জাতির দান অপরিমেয়। ভাষা, 

ধর্ম, আহার-বিহার, আচার-ব্যবহার, কৃষি, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি প্রায় নকল 

ক্ষেত্রেই দ্রাবিড় জাতির ছাপ রয়েছে । মহেন্ জো দারো, হরপ্লার ধ্বংসাবশেষ 
দ্রাবিড় সভ্যতার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত । আর্ধরা ত যাষাবরের মতোই ছিল। 

তার! স্থিতিস্থাপনার বৈশিষ্ট্য পেল ভ্রাবিড়দের কাছ থেকে । ভ্রাবিড়দের 
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কাঁছ থেকে মৃতিপুজা এলো--অনেক দ্রাবিড় দেবদেবীও আর্ধসমাজে স্থান 
পেয়েছিল। ছুর্গা, মনসা প্রভৃতি অন্-আর্ষ মাতৃকা শক্তিরই প্রতীক । 

সর্পপুজা দ্রাবিড়দ্ের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। লিঙ্গপুজাও অনেকের 
মতে ভারতের আদি কোনো কোমের প্রচলিত রীতি বা ধর্মবোধ থেকেই 

দেখ! দিয়েছিল । 

এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, প্রাচীন ভারতীয় কোম বা 

জাতিগুলির সঙ্গে আধদের সংঘর্ষ ও ক্রমে মিলন সংঘটিত হয়। এই মিশ্রণের 

ফুলে নতুন জাতি দেখা দেয়। বিশুদ্ধ বৈদিক ধর্ম থেকে ব্রাঙ্ষণ্য আসে। 

আবার পরিবর্তনের রাস্তা পেরিয়ে নানা জাতির রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, 

সংস্কার প্রভৃতি নিয়ে এক বিরাট ভারতীয় তথা জাতীয় সভ্যতা গড়ে ওঠে। 

এই সভ্যতার মাঝেই আবার নতুন ভাব, নতুন মত, নতুন মানব পর্মেব 
আবির্ভাব ঘটে । কোনো একটি বিশেষ জায়গায় এসে সভ্যতার ধারা থামে 

না এবং কোনো সভ্যতাই থামতে পারে না । 

বাঙ্ল] ভাষার জন্ম প্রায় ভাজার ব্ছর আগে। ভারতবর্ষের প্রায় 

ভাষাগুলিই বাউল ভাষার কিছু আগে পরে উদ্ভুত হয় । আদি-ভারতীয়-আধ 
ভাষ। থেকে €( 01] 1000 41592) মধ্যযুগের-ভারতীয়-আধষ ভাষার ধার! 

পেরিয়ে যে নতুন ভারতীয়-আর্ধ ভাষা দেখ! দেয়-তারই এক শাখা হচ্ছে 
পাঙল। ভাষা । তবে বাঙলা ভাষ। যে একেবারে পিশুদ্ধ ধার। থেকে দেখা 

দিয়েছে তা নয়। এর মধ্যে আর্ধদের পুর্বে অধিষ্ঠিত দ্রাবিড় প্রভৃতি নান। 

গোষ্ঠীর ভাষাসম্পদও এসে পড়েছিল । 

বৈদিক যুগের পরে প্রাকৃত? বলে যে কথ্যভাঁষ। সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ 
করে, সেই প্প্রাকৃত' ভারতবর্ষের নানা জায়গায় নানাভাবে ব্যবহৃত ভ+ত। 

শোৌরসেনী, মহারাক্ত্রী, মাগধী প্রভৃতি নানা প্রাকুতের নিদর্শন আমরা সংস্কৃত 

নাটকে পেয়েছি । এই প্রাকৃতই পরে পরিবতিত হ'য়ে অপত্রংশ বা অবহট্ঠ 

নাম ধারণ করে । পরে তারও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আধুনিক কালের ভাষা- 
রূপে দেখা দেয় । অনেকের মতে মাগধী প্রাকৃত থেকে যে মাগধী অপভ্রংশ 
দেখা দেয়* সেই মাগধী অপভ্রংশ থেকেই বাঙলা, মৈথিলী প্রভৃতি 
ভাষার স্থষ্টি। 

স্কত নাটকে ও কাব্যসাহিত্যে প্রাকৃতের প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য লক্ষিত 
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হয়। রাজা, সেনাপতি প্রভৃতি সংস্কৃতে কথা বলেন, রাণী এবং উচু বংশের 

মেয়ের শৌরসেনীতে কথা বলেন, গান গাওয়৷ হয় মহারাস্থ্ী প্রাকুতে আর 
নিয়শ্রেণীর লোকেরা মাগধী ভাষা ব্যবহার করেন । বাঙলা ভাষা যে মাগধী 
প্রাকৃত থেকে এসেছে ত৷ ছিল প্রাকৃতজনের ভাষা । কাজেই বাঁঙ্ল! ভাষার 
কৌলীন্ত তেমন নেই। দণ্ডীর কাব্যাদর্শে “গোৌঁড়ী-প্রাকৃত” বলে এক- 
শ্রেণীর প্রারুতের উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রদ্ধেয় ডাঃ মুতম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের 
মতে বাঙলা ভাষার সঙ্গে এর সম্পর্ক থাকাও অস্বাভাবিক নয়। ' 

বর্তমান বাঙলার যে সংস্কৃতির রূপ আমর! দেখতে পাই তা থেকে তার 
প্রাচীন ইতিহাসের ধারা নির্ণয় করা একটু কষ্টকর হলেও অন্ততঃ বাঙলার 

জনসমাজের প্ররুতিস্থ রূপের সঙ্গে পরিচিত হ'তে হ'তে প্রীয় সপ্তম অষ্টম 
শতাব্দীর দিকে অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম অধ্যুষিত যুগে এসে দাড়াতে হয়। তার পুর্বে 
এই বাঙ্ল! দেশের নাম বাউলাই ছিল না। এমন কি পাল রাজাদের সময়েও 
সমগ্র দেশটি আজকের মতো “বাঙ্ল।” নামটিই পায়নি। তখন রা, সুদ্ধ, 

গৌড়, বঙ্গ, সমতট, হরিকেল প্রভৃতি নামেই আজকের বাঙলা দেশকে 
বোঝাত । মুসলমানদের আমল থেকে “বাউলা” বলতে সমগ্র বাঙলা দেশকেই 
বোঝাত। 

তবুও প্রাচীন দিন থেকে জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি প্রচারকদের আবির্ভাবে 
বাঙলার কোৌমগত গোঠ্ীগুলির মধ্যে ধীরে ধীরে একটা সমাজ গ'ড়ে উঠছিল । 

দ্রাবিড়, কোল, মুণ্ডা, হে? প্রভৃতি অধ্যুষিত এইদেশে-_ আর্ধ-সংস্কৃতির প্রভাব 

অনেক পরে এসেছে । গুপ্ত রাজাদের পুর্বে ব্রাঙ্গণ্যধর্ম ও সংস্কৃতি এদেশে 

প্রতিষ্ঠাই লাভ করতে পারেনি । 
এতরেয় আরণ্যকে বাঙলার লোকদের “বয়াংসি+ বা পাখীর মতো কিচির- 

মিচির করে এমন ধরণের মানুষ বলেছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ 
থাকলেও এই দেশের বা ভূমিখণ্ডের লোকদের এতরেয় ব্রাহ্মণে “দস্থ্য” যে বলা 

হয়েছে তা নিয়ে কোনো সন্দেহই নেই । মহাভারত একবার বলছে £ঙ্লেচ্ছ' 
আবার এই দেশের অধিবাসীদের ক্ষত্রিয়ও বলছে । মোটকথা, এই পুর্ব দেশের 
অধিবাসীদের ওপর ভারতের আর্ধ-দপা জাতির ততটা! শ্রদ্ধা ব1 সহানুভূতি 
ছিল না। তার একটি কারণও আছে। বাঙলার সাধারণ সমাজ বাইরে 
্রাহ্মণ্য-সংস্কতির চাপে পড়লেও ব্রান্ষণ্য সংস্কারকে ব্যবহারিক জীবনে ততটা 
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মেনে নেয়নি । অথচ আর্ধ-সংস্কৃতি বাঙ্লাদেশে টজন, বৌদ্ধ, ব্রাক্ষণদের ভেতর 
দিয়েই এসেছে । বাঙলার সমাজে এই আর্ধ-সমাজ-ব্যবস্থা প্রভৃতির প্রচলন 

হলেও-_বাঙালী তার দৈনন্দিন জীবনে তাকে সম্পূর্ণভাবে অস্থসরণ করেনি 

আজও করে না বললে অযৌক্তিক হবে না। বাঙ্লাদেশের তখনকার 
অধিবাসীদের এই মনোভাঁবকে জয় করতে না পেরেই তখনকার ব্রাহ্গণ-প্রধান 

গ্রন্থে উলিখিত মনোভাবের প্রকাশ দেখতে পাই । 

্রাঙ্মণেরা গ্তপ্তরাঁজাদের সময় থেকে বাঙলাদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। 
এ ছাড়া ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি ত ছিলই । আর ছিল সমাজের নিম্নস্তরের 

শবর, ধীবর, ক্ষুত্র শুপ্র প্রভৃতি । এই নিয্নস্তরের লৌকগুপির অনেকেই স্বধর্ম 

পরিত্যাগ করে দিনমজুরী কবে জীবিকা নির্বাহ করত। সমাজে একদল পুজা- 

পার্ণণ নিয়ে ব্যস্ততার] ব্রাহ্ধণ। তীার। ধর্মের মানদণ্ড পরে বসে আছেন । 

বাজ! ক্ত্রিয়__দেশ রক্ষা করছেন। একদল ব্যবস|-বাণিজ্য করে দেশেন ধন- 

সম্বল বাড়াচ্ছেন_-তীরা বৈশ্ত। আর একশ্রেণী রইল যারা পরের জয়ি চাঁষ 
করে, দ্রিনমজুরী করে কালাতিপাত করছে_তারা শুদ্র। এই যে আপন 
শাপন স্বার্থে বিভেদ দেখা দিল--তা অনেকট। রাষ্ট্রেরই খাতিরে । তবে 

বাষ্টরে ব্যবসায়ীদের আদর আজগ্ড যেমন আছে, তখনও তেমনই ছিল । 

ভারতবর্ষের অন্যান্ত জায়গার মতো বাঁঙলাদেশে গ্রাম-সভ্যতা ও নগর- 

সভ্যতা গড়ে উঠেছে । কৃষি ও অন্যান্য ক্ষুপ্র শিল্পের পীঠস্থান আমাদের 

গ্রামগুলি-__-আর নগর হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্যের ীঠস্থান। গ্রামগুলিকে গ্রাস 

করল নগরগুলি। নগর-সভ্যতা যে এশ্বর্ধপিপাস্থ, দরিদ্র-এ্রমভোগী নাগরিক 

₹ষ্ট করেছিল তারাই গ্রামগুলিকে ক্রমশঃ হুর্বল করে ফেলে । তবে রাজধানীর 

৪ রাজমভার পরিবেশে সাহিত্য হষটির স্থযোগও পাওয়া গেছে । কিন্তু বাঙ্লা- 

দেশের একট! লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এখানে কবি এসেছেন গ্রাম থেকে। 

প্রচীন যুগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বেশীর ভাগ লেখকই গ্রামের 
অধিবাপী। গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থাও নগরের চাইতে অনেকাংশে 

শোচনীয় । একদিকে ধান্তক্ষেত্রের শ্টামলিমা, অন্যদিকে একমুষি অন্নের অভাবে 

বিপর্যস্ত গ্রার্মবাপী। এ তারতমা শ্তধু আজকের নয়_্বরীষ্টীয় তৃতীয়, চতুর্থ 
শতাব্দী থেকে শুরু হয়েছে । এখন শুধু তার উদ্ধত ও স্পষ্ট প্রকাশ। 

রাজা ও পুরোহিত এধুগে প্রাধান্ত পেলেও সামস্ততন্ত্রই এযুগের প্রধান তন্তর। 



৬ বাঙলা সাহিত্য পরিক্রম। 

এই সামস্তরাই শেষ পর্যস্ত বহুধা বিভক্ত বাঙলার প্রায় স্বাধীন রাজা হয়েছিলেন। 
গুপ্তরাজাদের পর পালরাজাদের যুগেও এই সামস্ত-প্রভাব আমরা দেখেছি। 

গুপ্তযুগের রাজা শশাঙ্কও যেমন সামস্তরাজ ছিলেন পালরাজাদের সময়েও 

নারায়ণ বর্ম প্রভৃতি সামন্তরাজদের খবরও পাওয়] যায় । এই সামস্ততন্ত্র প্রাধান্য 

লাভ করলেও এবং সাধারণ প্রকৃতিপুঞ্জ বা প্রজাপুঞ্জকে উপেক্ষা করলেও তাদের 

সম্মিলিত শক্তির কাছে বাঙ্লাঁর রাঁজশক্তি যে হার মেনেছিল তার পরিচয় 

আমর! শশাঙ্কের রাজত্বের অবসানের পর মাতন্ন্তায়ের বছরগুলিতে পাই। 

তখন দেখি রাজ। শশাঙ্ক প্রজাপুঞ্জের মধ্যে যে অসন্তোষ সম্ভাবন। জাগিয়ে 

তুলেছিলেন তার স্পষ্ট প্রকাশ ঘটে প্রকৃতিপুণ্ধের দ্বার! “গোপাল' নামক এক 

সাধারণ ব্যক্তিকে রাজা বলে নির্বাচন করে নেওয়ায় । আর্ধমঞ্জুষ্রমূলকল্লের 
মতে পালরাজাঁরা 'দাসজীবিনঃ১। ডাঃ তৃপেন্দ্রনাথ দত্ত তার “সাহিত্যে 

প্রগতি” গ্রন্থে গোপালের পুর্বে প্রকৃতিপুঞ্জের দ্বারা নির্বাচিত “ভদ্র নামক 
এক শু্রেরও উল্লেখ করেছেন। অবশ্টি এর পর আবার ব্রাঙ্গণ্যবাদীদের 
অভ্যান ঘটেছে এবং তারপর থেকে বিদেশাগত শক্তির বারংবার 

আক্রমণে বাঙলার সমাজ যে আঘাত-সংঘাত-পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে 

নৃতনতর রূপ লাভ করেছিল তা বাঙালীর সাহিত্য ও ইতিহাস আলোচন! 
করে জানতে পারি। 

প্রাচীন বাঁড়লা সাহিত্যে তৎকালীন সামাজিক চিত্র কিছু কিছু প্রকটিত 

হয়েছে বটে কিন্তু বেশী প্রকটিত হয়েছে তৎকালীন ধর্মমত ও ধর্মবিশ্বাস। 
বাঙলার সমাজে যে সব দেবদেবী পুজা পাচ্ছিলেন তাদের অনেকের মুতিপুজা। 
গুপ্যুগে প্রচলিত ছিল। এ ছাড়৷ অনেক গ্রাম্য-দেবতাও ছিলেন। সর্গপুজ।, 

বৃক্ষপুজ।, বৌদ্ধ জাঙ্গুলীদেবী, পর্শবরী, যণ্তী প্রভৃতির পুজার প্রচলন ছিল। 
অনার্ধ দেবদেবীর! বাঁউ্লার সমাজে নিজেদের স্থপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। শিব- 
ঠাকুরও আছেন। বিষ্ণপুজারও উল্লেখ পাচ্ছি। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের অনুষ্ঠানও 
প্রচলিত ছিল। আর ব্রাক্গণা-ধর্ম তার আচার অনুষ্ঠান নিয়ে ত আছেই। 
সব দেবদেবী সর্বজনীনত্ব লাভ না করলেও জনসাধারণের মধ্যে বিশেষতঃ 

ব্রা্মষণেতর নিয়সমাজে তাদের প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টাও চলছিল । এই সব ধর্ম- 
কর্মের শান্্রও তখন রচিত হচ্ছে। দ্েবদেবীমাহাত্ম্য নিয়ে এযুগে বাঙ্লাভাষা 
ও বাঙল! হরফে কোনে গ্রন্থ রচিত না হলেও সংস্কৃত বা প্রাচ্য প্রাকৃতে 



গোড়ার কথা থ 

অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে । এখানে ষে আদ্দিবাসী কোমর ছিল তারাও 
নিজেদের দেবদেবীকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করছে । চেষ্টা শুধু এ যুগের নয়, 
এর পরের যুগেও চলেছে । 

গুধযুগে বা তার আগে বাঙলা দেশে কোন্ ভাষা ব্যবহ্থত হ'ত এবং 

কিকি সাহিত্য রচিত হয়েছিল তার সম্বন্ধে সঠিক কিছু বল! ছৃষ্ষর। বিশেষ 

করে এখনকার সাধারণ লোক যে ভাষায় কথা কইত তারও ম্বরূপ নির্ণয় করাও 

দুষ্কর, তবে কথ্যভাষা যে গৌড়-মাগধী প্রাকৃত ও অন্তান্ত প্রাকৃতের মিশ্রণ- 
লক্ষণাক্রান্ত ছিল এরকম অনুমান অযৌক্তিক হবে না। অন্-আর্ধভাষা তখন 

আর্ষ-ভাষার প্রভাবে স্বাজাত্য হারিয়েছে । কিন্তু আধ-ভাষার ভেতর দ্রাবিড়, 

কোল প্রভৃতি ভাষার শব্খসম্তার কিছু কিছু এসে গেছে। গ্রীষ্টীয় অষ্টম 

শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যস্ত, গোঁড়পাদ কারিকা, রোমপাদপালকাপ্য-সংলাঁপ 

ব৷ হস্ত্যামুর্বেদ, বা তার পুর্বে চন্দ্রগোমী ব্যাকরণ প্রভৃতির উল্লেখ পাই। এর 

সবই সংস্কৃতি রচনা এবং সবগুলিই প্রায় সপ্তম শতকের মধ্যে রচিত। তবে 

ভামহ, দণ্তী প্রভৃতি আলংকারিকদের উক্তি থেকে অষ্টম শতকের পুর্বে ষে 
বাঙ্লাঁদেশে কাবা-সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাঁর প্রমাণ পাওয়1 যাঁয়। 

দগ্তী গৌড়ী-প্রীরুতের উল্লেখ করেছেন। গ্রপ্তযুগের ভিতরেই গৌড়ী-রীতিতে 
বাঙ্লাদেশে কাব্য রচন। শুরু হয়েছে । কিন্ত সেকাব্য কোথায়--যার কথা 

বাণভষ্ট তার হর্চরিতেও ইঙ্গিত করেছেন? 

বাঙলাদেশে রচিত হ'লেও বর্তমানে আমরা বাঙ্ল! সাহিত্য বলতে ঘা 
বুঝি এগুলি তা নয়। তবে এখুগে নিশ্চয়ই সংস্কৃত ও মিশ্র প্রাকুতজাতীয় একটি 

কথ্যভাষ! বাঙলাদেশে চলিত ছিল__একথা মেনে নেওয়া অযৌক্তিক হবে ন1। 
গুপ্তযুগের অবসানে মাস্ন্তায়ের বছরগুলিতেও বাঙালীর ধ্যান-ধারণা-ভাবনার 

প্রকাশগত কোনো বাঙ্ল] সাহিত্য আমর পাচ্ছি না। তবে আরেতর 

সমাজের ধর্মকর্ম, পাল-পার্বণ এবং বিষু্, শিব, মনসা প্রভৃতির পুজা এ সময়েও 

ঠিক একভাবে চলেছে । জৈন ও বৌদ্ধধর্ম ত আছেই । কিন্তু দেবদেবীর 
মাহাত্ম্য নিয়ে কোনে! বাঙলা রচনা নেই। এই অরাজকতার যুগে যখন 
দেশের জন্ধপাধারণ অত্যাচার থেকে মুক্তি ও শাস্তির পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে তখন 

ধীরস্থিরভাবে বসে সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা সম্ভবও নয়। বাঙালী পালরাজারা 
যখন গৌড়ের সিংহাসন লাভ করেন তখন সাহিত্য-চর্ভা একটা সঠিক পথ 



৮ বাঙলা সাহিত্য পরিক্রম1 

খুঁজছিল। পালরাজাদের পুর্বে শশাঙ্কের সময় বাঙলায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাবল্য 

দেখা দিয়েছিল । বৌদ্ধধর্ম তখন শশাঙ্কের প্রতাপে অনেকটা নির্জীব হয়ে 
পড়েছে । আর্ধমঞ্জুশ্রমূলকল্পের মতে শশাঙ্কও ব্রাক্ষণ ছিলেন । এবং তিনি 
যে বৌদ্ধবিদ্বেধী ছিলেন এরূপ জনশ্রুতিও আছে । হিউয়েন্ৎ সাং এই মত 
প্রকাশ করেছেন । শশাঙ্কের সময় বৌদ্ধদের অবস্থা যে বেশ শোচনীয় 
হয়েছিল তাও তিনি উল্লেখ করেছেন । এসময়ে ধর্মসংঘর্ষ বাঙলাদেশে দেখা 

দিয়েছে, আর রাজশক্তি যখন ব্রাক্ষণ্যবাদী এবং সেখানে যদি ধর্ম-সহিষুততার 
অভাব ঘটে তাহলে অন্তান্ত ধর্ম যে প্রতিকূলতার সম্মুখীন চছুবে তা 
বিচিত্র নয় । 

বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্যধর্মের চাপে পড়ে একেবারে বিলুপ্ত হয়নি । এই বৌদ্ধধর্ম 
পালরাজাদের সময় আবাব মাঁথা তুলে দীড়ায় । গোপালদেব বৈষ্ণব হলেও 

পরের দিকের পালরাজারা বৌদ্ধ ছিলেন । তারা বহু বৌদ্ধব-বিহার নির্মাণ 
করেন। অবশ্তঠ পালরাজাদের ক্রিপাকলীপে মনে হয় তারা ব্রাহ্মণ্য-বিদ্বেষী 

ছিলেন না। ব্রাঙ্ষণরাঁও তাদের কাছে যথেষ্ট সমাদর পেয়েছেন। তাদের 

সময় যে বৌদ্ধধর্ম বাঙলার সমাজে আপন গৌরব প্রতিষ্ঠিত করেছিল তার জের 

শুধু পঞ্চদশ শতাব্দী কেন সপ্তদশ শতাবী অবধি চলেছে । 'এমন গল্পও শুনতে 
পাই যে, ভগবান বিষ্ু বুদ্ধরূপে বেদ নিন্দ। করাতে কুলার্ণবতন্ত্ররচয়িত। বিষ্ণুপুজ] 

নিষেধ করেন। দশ অবতারের মধ্যে ভগবান বুদ্ধও একজন অবতার । 
শ্রীচৈতন্ধদেবকে বৌদ্ধদের সঙ্গে তর্ক করতে হয়। বুন্দাবন দাস বৌদ্ধধর্মকে 
স্পষ্টতঃ কটাক্ষ করেছেন । আবার সপ্তদশ শতাব্দীর রামানন্দ ঘোষ নিজেকে 

বুদ্ধের অবতার বলে জাহির করেছেন। শশাঙ্কের সময়ের গতি-মস্থর বৌদ্ধধর্ম 
পালরাজাদ্দের সময় গতিবেগ লাভ করেছিল। কিন্তু পাঁলবংশ, চন্দ্রবংশ 

প্রভৃতির রাজত্বের পর আবার বৌদ্ধধর্ম দুর্বল হয়ে পড়ে। যাই হোক, এরপর 
থেকে ত্রাঙ্ষণ্য ধার! এবং বৌদ্ধ ও অন্ান্য ব্রাক্ষণেতর ধারার মিশ্রণ বাঙালীর 
ভাবজীবন ও সমাজজীবনকে কেন্দ্র করে বাঙ্লার সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে নানা 
পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছে । 

ভারতবর্ষের প্রাচীনকাল থেকে সনাতন হিন্দুধর্ম বা ব্রান্ষণ্যধর্ম, যে তার 

সনাতনী বৈশিষ্ট্য নিয়েই একটানা চলে এসেছে একথা ইতিহাস স্বীকার করে 

না। প্রাচীন পুরোহিততন্ত্রের অবসানে যে ক্ষত্রিয় যুগ দেখ। দিয়েছিল সে সময় 
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প্রীচীন তস্ত্রের অনেক তন্ত্রধীরই এই ক্ষত্রিয়তন্ত্রকে হয় স্বীকার করে তাতে 
মিশে গেছেন, নয়ত তার সঙ্গেই লড়াই করে তার গতিকে প্রতিরোধ করবার 

চেষ্টা করেছেন। আবার অন্যদিকে ক্ষত্রিয়তস্ত্রের মধ্যেও এমন অনেক 

প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন যাঁরা প্রাচীন পথ বেয়েই চলবার চেষ্টা করেছিলেন । 

ৃষ্টাস্তশ্বরূপ পরশুরাম ব1 বিশ্বামিত্র প্রভৃতির গল্লের উল্লেখ করা যেতে 
পারে। এও যেমন ঘটেছে, অন্তদিকে সমাজের নিয়ন্তরে যাঁরা ছিল, 
যাদের কথা পুরানো দিনের সাহিত্যে বিশেষ ভাবে বল! হয়নি, তাদের 

ভেতরেও যে একটা আন্দোলন চলেছিল মহাভারতের শবরশক্তি, 

গোপশক্তি প্রভৃতির উল্লেখে তার আভাস পাই। আমরা রাজা শশাঙ্কের 

সময়ে যেমন ব্রাহ্মণ্যধারার এবং প্রাচীন ভারতীয় আর্ধধারাঁর পুনরুখানের 

চেষ্টা দেখতে পাই, তেমনি শশাঙ্কের পর মাতশ্যন্তায় শত বৎসরে প্রককতি- 

পুর্জের বিদ্রোহাত্মক মনোৌভাবেও আর্ষেতর বা সমাজের নিম্ববিত্ব-সাধারণের 

পরিচয় পেয়েছি । পাঁলরাজাদদের সময় ত্রাঙ্ষণেতর ধারা সমাজে স্থান 

পাচ্ছে, আবার ব্রাহ্গণ্যধারাও একেবারে বিলুপ্ত নয়। বরং আপন মরধধাদা 

নিয়ে সেও সমাজে পুর্ব প্রতিষ্ট। বজায় রেখেছে । কর্ণাটাগত অবাঁঙীলী সেন- 

রাজাদের সময়ে ব্রাহ্মণ্যপর্ম সমাজে আবার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা পায়। সেনরাজারা 

্রাহ্মণ্যবাদী ছিলেন। কিন্তু ততদিনে বুদ্ধদেব সমাজে অবতার হিসাবে শ্রদ্ধা 
পাচ্ছেন । জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দে তার উল্লেখ আছে । সমাজে প্রাকৃ- 

আর্য ও অন্-আর্ধ কালের আচার-ব্যবহার, দেবদেবী প্রভৃতি প্রতিষ্টা লাভ 
করেছে । বিশেষ করে বাঁউলাদেশে আধসংস্কৃতি পুরোপুরি গৃহীত হয়নি । 

বাঙলার সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ব্রক্ষণ্য প্রভাব দেখা দিলেও ব্রাঙ্গণেতর ধারাকে কখনও 

অস্বীকার কর হয়নি। সমাজের চূড়ায় ব্রাহ্মণের ছিলেন বটে, কিন্ত বৃহত্তর 

সমাজ বর্ণ-সংকরের দ্বারাই পরিপুর্ণ ছিল। এ ছাড়া প্রাচীন কোম-ধারার 

হাঁড়ি, ডোম, কপালী প্রভৃতি ত ছিলই । কিন্ত ব্রাক্মণকুল রাষ্ট্রের পোষকতায় 

সমাজের নেতৃত্ব লাভ করেছিলেন। তখন কে জাতে বড়ো, কে ছোটে তা 

নির্ধারণ করবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ব্রাক্ষণসমাজের উপরই ন্তস্ত ছিল। এক 
সময় ব্রাহ্মণ ছাড় আর সবাইকে 'শূদ্রঁ আখ্যাও দেওয়া হয়েছিল। গুপ্তযুগ 
থেকে “আর্ধামি'র ধারা আর অন্-আর্ধ ধারা এই ছুই ধারার বিরোধ 
খুবই স্পষ্ট ও তীব্র হয়ে ওঠে। ব্রাক্ষণ্যধারার বৌদ্ধবিছ্বেষ শশাহ্কের সময় 
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তীব্র হয়ে উঠেছে। অন্তদিকে লৌকিক ধারার একটা বিপ্লবী মনোভাব 
“গোপালের, নির্বাচনে যে প্রকাশ পেয়েছিল তার উল্লেখ পূর্বেই আমরা 
করেছি। এবং পরের দিকে কৈবর্ত নায়ক দিবা ও ক্ষৌণী নায়ক ভীম প্রভৃতির ' 

বিদ্রোহও প্রজাসাধারণের, বিশেষ করে ব্রান্ষণ্যধারা-পিষ্ট জনসাধারণের 

মনোভাবের প্রতীক বলেই মেনে নেওয়া যায়। 

পালরাঁজারদ্দের সময় যে বৌদ্ধধর্ম রাষ্ট্র-পোষকতা লাভ করেছিল। 
ভারতবর্ষে সেই বৌদ্ধধর্ম দেখ! দিয়েছিল তখনই যখন বৈদ্দিকধর্ম আর 
সাধারণের তেমন মনঃপুত হচ্ছে না। পালি ও প্রারুত ভাষায় জৈন।ও বৌদ্ধ 
শাস্ত্র লেখ৷ হচ্ছিল-_সংস্কৃত ভাষায় নয়। বৌদ্ধজাতক প্রভৃতিতে সমাজের 
বৈদিক আভিজাত্যের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত নিয়স্তরের লোকদের কথাও বলা 

হয়েছে । বাঙলা দেশে যে সহজিয়া বৌদ্ধমত দেখা দিয়েছিল তা বুদ্ধদেবের 
প্রাচীন মত বা মহাষান লক্ষণ থেকে নয়, পরবর্তীকালের বৌদ্ধমত থেকে। তাও 
বেশীর ভাগ আবার তান্ত্রিক প্রথা থেকে । এই বৌদ্ধমতের সঙ্গে শৈব বা শাক্ত 
তাস্ত্রিকতার যথেষ্ট মিল আছে । বাঙ্লার বৌদ্ধধর্ম, শৈব ও শাক্তমতের সঙ্গে 
স্থর মিলিয়েছিল। বৈষ্ণব সহজিয়া মতের সঙ্গেও পরবর্তীকালে এরকম মিল 

খুঁজে পাওয়া যায় । এই বৌদ্ধমত ব্রাক্গণ্যবাদের প্রভাবে এবং তুকার বিজয়ের 
পর বিলুপ্তপ্রায় হলেও হিন্দ্ধর্ষের ভিতর দেবদেবী নিয়ে কিছুটা! গোপনভাবে 

থেকে যায়। বৌদ্ধ তারা দ্রেবী বা জাঙ্গুলী দেবী তার প্রমাণ। আবার স্ব- 
কৌলীন্য নিয়ে বাঙলার উত্তর ও পুর্ব এবং পুর্ব-দক্ষিণ সীমাস্তে ও বৌদ্ধমত আত্মরক্ষা 
করেছিল। বৌদ্ধধর্ম গুপ্তরাজাদের আমলে এবং তার পুর্বেও বাঙলার কোম 
সমাজকে আকৃষ্ট করবার জন্ত তাদের নানা রকম দেবদেবী ও অলৌকিক 

বিশ্বাসকে গ্রহণ করেছিল। বৌদ্ধমত তন্ত্রমতের সঙ্গে যুক্ত হয়__-পরে আবার 
অন্ান্ত মতের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে নতুন রূপে দেখা দেয়। বভ্রধান, সহজযান, 
কালচক্রযান প্রভৃতিতে এবং বৈষ্ণব সাধনাতেও কিছুকিছু বৌদ্ধপ্রভাব রয়েছে। 

পালরাজাদের সময় বৌদ্ধলক্ষণাক্রান্ত সাহিত্যের পুর্বে বা সমসাময়িক- 
কালে সংস্কতে রচিত সাহিত্যের নিদর্শনই বেশী মেলে । এর মধ্যে অভিনন্দের 

রামচরিত, সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত ( একই হ্নোকে শ্রীরামচন্দ্র ও রামপালের 

কাহিনী বণিত আছে ), নীতিবর্মার কীচক বধ, এবং আদি বাঙলা অক্ষরে 

লেখা বৌন্ধ সংকলগ্লিতার কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । কবীন্দ্র- 
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বচনসমৃচ্চয় গ্রন্থে কালিদান থেকে তখনকার বাঙালী বৌদ্ধ লেখক যথা, 
বুদ্ধাকর গুধ, বন্দ্য তথাগত প্রভৃতি অনেকের রচনা আছে। কবীন্দ্রবচন- 
সমূচ্চয়কে প্রাচীন যুগের সাহিতা-সংকলন বল! যেতে পারে। এই যুগে 
যে বৌদ্ধতন্ত্র ছাড়াও আর্ধ-সংস্কৃতি অর্থাৎ ব্রাঙ্গণ্যধারাও যে প্রতিষ্ঠিত ছিল 
তার প্রমাণ রামায়ণ মহাভারতের উল্লিখিত আখ্যাফিকাগুলির প্রচলন থেকে 
বুঝতে পারি। 

পাঁলরাজাদের সময় নাথপন্থী সিদ্ধাচার্দের রচনা থেকে বাঙল। ভাষায় 

রচিত বাঙলা সাহিত্যের আদিপর্ব স্থচিত হয়! এ'দেরই রাজত্বকালে নান। 
বৌদ্ধ পণ্ডিত ও মহাচার্ধদের আবির্ভাব ঘটেছে । তাদের মধ্যে গোপালের 
সময়ে শাস্তি রক্ষিত এবং আহ্মানিক ৯৮০ শ্রীষ্টাব্ে অতীশ দীপঙ্কর 
শরজ্ঞানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । শাস্তি রক্ষিতের নাম নালন্দা 
বিশ্ববিগ্ালয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। পাল পর্বের বন্ুপুর্বে নালন্দাকে কেন্দ্র 
করে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির অশ্্শীলন চলছিল। পালরাজাদের সময় এই 
অন্থশীলনের আরে ব্যাপক স্থযোগ ঘটে । এই সঙ্গে ব্রান্মণ্যধারার গতিও 
অব্যাহত ছিল। এবং এই সময় থেকে শুরু করে তুকাঁ আক্রমণ ও মুসলমান 
রাজত্বের কালের ভিতর দিয়ে, সাশ্রাজ্যবাদী ইংরাজ জাতির উপনিবেশ স্থাপন 

ও সাম্রাজ্যবিস্তার এবং প্রজাশে।ষণের কাল বেয়ে আজ অবধি যে বাঙালী-সমাজ 
ও বাঙল। সাহিত্য নিজ পরিচয় বহন করে চলেছে তাব বৈশিষ্ট্য আলোচনা 
করলে দেখতে পাবো, ভারত ও পৃথিবীর অন্যান্ত সমাজ ও সাহিত্যে যে 
পরিবর্তন যুগে যুগে দেখ দিয়েছে এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। একদিকে 
্রাঙ্মণ্য শাখা! অপর দিকে বৌদ্ধ ও লৌকিক বা ব্রাহ্মণেতর শাখা-_া' ব্রাহ্ষণেতর 

এবং ভারতের আদিম অধিবাসীদের দ্বার৷ প্রভাবিত, এবং সমীজের নিত্য- 
নতুন আশা-আকাঙ্জার প্রতিনিয়ত সংঘর্ষে, বার বার সাহিত্য ও সমাজ কোনো 
নির্দিষ্ট একটি ধারার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে নতুন নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। 

কখনও দেখি, ছুটে বিপরীত ধারা স্পষ্টভাবে দেখা! দিয়েছে । আবার কখনও 

যখন নৃতন চিন্তাধারা দেখা দিল তখন হয়ত পুর্বের চিন্তার প্রবাহবেগ হয়ে 
এল মস্থরঃ নয়ত একেবারে থেমে গেল। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস 

আলোচনায় আমর। তা লক্ষ্য করব। পালরাজাদের সময়কার সাহিত্য ও 

লমাজের বিশদ আলোচনার পুর্বে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসকে যদ্দি এইভাবে 
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মোটামুটি ভাগ করে নিই, আমাদের আলোচনার স্থবিধে হবে। যুগগুলি 
এই রকম ঈ।ড়ায়, যেমন-__ 

১। আদিযুগ_ক) প্রাক্-তুকর্ণ আক্রমণ যুগ-__-১২০০ খ্রীষ্টাব্ৰ পর্যন্ত । 
(খ) প্রাকচৈতন্য যুগ--১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত । 

২। মধ্যযুগ__চৈতন্ত ও চৈতন্ত প্রভাবিত যুগ-_১৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত । 

৩। নবাবী আমল-_-১৮০০ খ্রীষ্টাব্ধ পর্যন্ত । 

৪। আধুনিক যুগ-(ক) উনবিংশ শতাব্দী (পুরানোর জের কিছু 
কিছু আছে )। এ 

(খ)ট বিংশ শতাব্দী (যার এখনো মাঝামাঝিতে 

আমরা আছি )। 

পাল বংশের প্রতিষ্ঠার পুর্বের সমাজ ও সেই সমাজের ধ্যানধারণা ভাবনা 

প্রভৃতির কিছুট। পরিচয় পেয়েছি । পূর্বেই বলেছি যে, গুপ্যুগে বৌদ্ধধর্ম ও 
জৈনধর্ম এবং লৌকিক ধারার অস্তিত্ব থাকলেও ব্রাহ্মণ্য ধারাই প্রবল ছিল। 
পাল বংশের পুর্বে বৌদ্ধদের অবস্থা যে খুবই শোচনীয় হয়ে পড়েছিল এবং বৌদ্ধ 
বিহারগুলি যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল তা হিউয়েন্ৎ সাংএর বিবরণী ও আধমঞু্র 

মূলকল্পতে পেয়েছি * মাৎ্তন্তায়ের ব্রগুলি পেরিয়ে শ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের 
মাঝামাঝি পালরাজাদের সময়ে বাউ্লার সমাজ ক্ষেত্রে নব্যুগ স্ুচিত 
হয়। প্রকৃতিপুণ্ত গোপালকে রাজা বলে নির্বাচিত করলেও রাজ ও 

সামন্তবর্গই রাষ্ট্রের প্রধানস্বূপ ছিলেন। আর যে আমলাতন্ত্র গুপ্তআমলে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল পালরাজাদের সময়ে তার আরও বিস্তৃতি ঘটে। 

পাল রাজাদের রাষ্ট্রগঠনপদ্ধতি সেনরাজাদের সময়েও পরিবতিত হয় নি। 

আমরা আদিযুগের প্রথম পর্যায়ে বাঙলা সাহিত্যের যে প্রাক্-তুকাঁ 
আক্রমণযুগের উল্লেখ করেছি তা এই পালপর্বকে কেন্দ্র করেই গণড়ে 
উঠেছিল । পালরাজাদের সময় রাষ্ট্রব্যবস্থা যখন স্থস্থির রূপ লাভ করছে 
তখন সমীজও একট! স্থিরতার ভেতর গণ্ড়ে উঠছে এটা অনায়াসে কল্পনা 

করা যায়। বাঙালীর মধ্যে এমনিতেই একটা দ্বিধা-সংশয়ের আলোড়ন 

আন্দৌলন পুর্ব থেকেই শুরু হয়েছে । ব্রাঙ্ষণ্য সংস্কৃতি, জৈন ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি 
এবং লৌকিক ধারার “টানা পোড়েনে? জাতি কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌছাতে 
না পেরে নানা ধর্মমতের পরীক্ষা করছে আবার নানা মতের মিশ্রণে ও 
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নতুন মতের প্রয়োগে নতুন মতবাদও গণ্ড়ে তুলছে। বিশেষ কোনো 

একটি মতবাদ একান্তভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না। বরং 

পাল রাজাদের সময় নানা মতবাদের পরীক্ষানিবীক্ষার স্থবযোগ যেন আরও 

বেশী ঘটল। অন্ততঃ প্রথম বিগ্রহপালের রাঁজত্বেরে সময় বাঙ্লার 

জনসাধারণ আপন চিশ্তাধারার, আপন মননশীলতার প্রকাঁশ ঘটাবার স্থযোগ 

পেয়েছিল। ব্রাহ্মণ ও ব্রাঙ্মণেতর ধারার আচারব্যবহার সংস্কার প্রভৃতির 

আদান-প্রদান এযুগেই বেশী ঘটেছিল । এই সময় থেকেই বাঙলার বৃহত্তর 
সমাজের সুচনা । বৌদ্ধ ও ব্রাক্ষণ্য ধারার পরম্পর মিলনের শ্তভপ্রচেষ্টায় 
পালরাজাদের সময় একটি সুস্থ মনোভাব বাঙলার সমাজে দেখা দেয়। 
পালরাঁজারা বৌদ্ধ হলেও তাদের ধর্ম-সহিষণণত। রাষ্ট্রকে বলিষ্ঠ রূপ দান করে। 
নান ধারার মধ্যে আত্মীয়তাও স্থাপিত হয়। 

আবার প্রথম বিগ্রহ্পালের পর থেকে পাঁলবংশে যে ফাটল ধরে, 

সেই দুর্বলতার ভিতর দিয়ে-_এই পালদের সময়েই কৈবর্ত বিদ্রোহ সংঘটিত 

হয়। দ্ীনসাধারণ সেই সময় আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা করবার জন্য ব্যাকুল 
হয়ে উঠেছে । তখনকার রাঁজশক্তিকে সামন্ত ও আমলাদের হাতে ছেড়ে- 

দেওয়া দেশের গণশক্তির কাছে নতি ম্বীকার করতেও হচ্ছে। কৈবর্ত বিদ্রোহ 

তখন নিম্ন তর সমীজেরই বিক্ষোভ-বহ্ছির দীপ্ত প্রকাশ । সমাঁজের এই বুহত্তর 
অংশের প্রতিনিধি হচ্ছেন কৈবর্ত-নায়ক দিব্য, ক্ষৌণী-নায়ক ভীম প্রভৃতি । 
যদিও বা] পরের দ্রিকে পালরাজারা আবার হৃত-রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা 

করেছিলেন এবং দেব বংশ, বর্মণ বংশ প্রভৃতির কাছে অনেকটা খুইয়ে কিছুট। 

পেয়েও ছিলেন, তবুও প্রথম বিগ্রহপালের সময়ের ফাটল ধরার ছুর্বলত। থেকে 

আর তারা মুক্ত হতে পারেন নি। মহীপাল রামপালের মতো বিখ্যাত 
পালরাজাদের আবির্ভীব ঘটলেও শেষ পর্যন্ত কর্ণাটাগত সেনরাজাদদের হাতে 

বাঙলার শাসনভার চলে আসে। সে যুগের আলোচনা পরে আসছে। 

লাঙওল লাহিত্যেন্স আছি ন্নিদর্ন্ন 

বাঙলা*সাহিত্যের আদি নিদর্শন যা! কিছু পাওয়া যায় সেও এই পাল- 

রাজাদের সময়ে। এ যুগের বাঙলা! রচনার প্রকৃষ্ট নিদর্শন মহামহোপাধ্যায় 

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নেপাল দরবার থেকে ১৩২৩ সালে উদ্ধার 
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করে আনা চধাপদের পুঁথিখানি । তিনি পুথিখানির “হাজার বছরের 

পুরানো বৌদ্ধ গান ও দোহ1 এই নামে নামকরণ করেন। এই 
পুঁথিখানিতে ছেচল্লিশটি পুরো পদ ও একটি অর্ধেক পদ পাওয়া গেছে। 

পদ্গুলি ধর্মাচাদের ধর্মমতের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যান। পদ রচয়িতাদের 

সিদ্ধাচার্ধয বলা হয়। এরা নাথপস্থী যোগী ছিলেন । বৌদ্ধ ধর্মমতের 

সঙ্গে তান্ত্রিক ও অন্যান্ত মতের মিশ্রণেই এই মতের উৎপত্তি । নাখধর্ম 

ও কৌল ধর্ম প্রভৃতির ব্যবধান আর যাই থাক-_সিদ্ধাচার্যরা 'সব ধর্মের 

দ্বারাই গুরু বলে ম্বীরুত হয়েছেন। সিদ্ধাচার্দের মধ্যে অনেকে বৌদ্ধ মহাধান, 

বজ্রযান প্রভৃতি বিষয়েও পুথি রচনা করেছেন। সিদ্ধাচার্ধদের প্রায় চূড়াশী 
জনের নাম জান! গেছে । তাদের মধ্যে মতস্ত্েন্্রনাথ ব। মীননাথ বা মীনপা, 

কষ্ণাচার্ষপাদ বা কান্ুপা, গোরক্ষনাথ, তূম্থকুপা, শবরপা, জালম্ধরীপা ব1 

হাড়িপা, কুকুরীপা, বিদ্ধ পা প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

এদের অনেকেই সপ্তম শতকের শেষে এবং অষ্টম শতকের দিকে জীবিত 

ছিলেন। চর্ধাপদের রচনাকাল অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যস্ত ধরে 

নেওয়া যেতে পারে । ডাঃ স্থকুমার সেন মহাশয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী 
পর্যস্ত বলেই ধার্য করেছেন । কিন্তু মত্স্টেন্দ্রনাথ প্রভৃতি দশম শতাব্দীর অনেক 

পুর্বের লোক । পুঁখিখানি হয়ত পরের দিকে সংকলিত হতে পারে। 

এসময়কার সরহপাদের দোহাঁকোষ, ডাকার্ণব প্রভৃতিতে আদি বাঙল! রচনার 
সামান্ত কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। চর্যাপদের প্থিখানির আসল নাম-- 

“চর্ধাচর্যবিনিশ্চয়” | সিদ্ধাচার্ধরা যতোই পুরানো হন না কেন, পারম্পর্ষের যুক্তি 

বিচার করে দেখলে দেখা যাবে ষে চুড়াশী সিদ্ধার কেউ কেউ হয়ত চতুর্দশ 
শতাবী পর্যস্তও বর্তমান ছিলেন। পালরাজাদের সময় থেকে আরম্ভ করে 

ত্রাঙ্মণাবাদী সেনরাজাদের সময়, এমন কি, বিদেশাগত মুসলমান রাজাদের 

সময়েও এ'রা হয়ত বর্তমান ছিলেন। 

চর্ধাপদগুলে! বাঁঙ্লায় রচিত হলেও প্রাকৃত বা অপ্রভ্রংশের প্রভাব যথেষ্ট। 

শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রয়োগই বেশী । শ্রীহুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 

মতে চর্ধাপদের ভাষা প্রাচীনতম বাঙ.ল1 ভাষার আদ্িরূপ। চখাপদে এমন 
কতগুলি প্রবাদ প্রবচন আছে যা আজও বাঙলা সমাজে প্রচলিত। প্রতোক 

পদে অস্ত্যান্গপ্রাস আছে এবং পদগুলি মাত্রাবৃত্ত পাদাকুলক ছন্দে রচিত। 



বাউল! সাহিত্যের আদি নিদর্শন ১৫ 

পাদাকুলক ছন্দ ষোল মাত্রাবিশিষ্ট চরণের দ্বারা গঠিত । চর্যার প্রতিটি চরণ 

সাধারণতঃ চারটে পর্বে বিভক্ত । এই ষোল মাত্রার ছন্দ থেকেই পরে চোদ্দ 

অক্ষরের পয়ার ছন্দ গড়ে উঠেছিল । পদগুলি বিশেষ রাগ-রাগিণীতে গাওয়া 

হ'ত। অনেক রাগ-রাগিণীর নাম বর্তমানে অগ্রচলিত। চধার ভাষাকে 

বাঙ়ল। ভাষার ভ্রণাবস্থা বলা যেতে পারে। কয়েকটি পদাংশ উদাহরণ 
স্বন্দপ উদ্ধত করছি । 

কাঁআ। তরুবর পঞ্চতবি ডাল। 

চঞ্চল চীএ পইঠো কাল ॥ 

দিঢ করিব মহাস্রহ পরিষাণ । 

লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জান ॥ 
[ কাম? তরুবর পাঁচটি তার ভাল; চঞ্চল চিত্তে প্রবিষ্টে (প্রবেশ করে) 

কাল। দৃঢ় করে মহাস্থখ পরিমাণ (পরিমাণ কর)7 লুই ভণে (বলে) 
গুরুকে পুছে (জিজ্ঞাসা ক'রে) জান। ] 

ছুলি দুহি পিঠা ধরণ ন জাই । 

রুখের তেম্তুলি কুস্তীরে খাই ॥ 

আঙ্গন ঘর-পণ স্থন ভো৷ বিআতী । 

কানেট চোরে' নিল অধরা1তী ॥ 

[ ছুলি ( কচ্ছপ ) ছু'য়ে (দুইয়ে ) পেট। (পাত্র ) ধরানে। না যায়; বুক্ষের 

তেঁতুল কুমীরে খায়। আঙন ( আডিন1) ঘর-পানে, শুন গো নারী ; আধা 
রাতে কানেট (কানের গয়না ) চোরে নিল হরি (হরণ করল )1] 

তিন না৷ চ্ছুপই হরিণ পিবই ন পাণী। 

হরিণ। হরিণীর ণিলয় ণ জাণী ॥ 

হরিণী বোলঅ শ্ুণ হরিণা তো1। 
এ বন চ্ছাড়ি হোহু ভান্তো ॥ 

[ তৃণ না ছেশায় হরিণ, পিয়ে না (পাঁন করে ন1) জল; হরিণ হরিণীর 

নিলয় (ঘর) জানেনা । হরিণী বলে শোনে। গো হরিণ; এ বন ছেড়ে ভ্রান্ত 

হয়ে চ'লে যা্ত। ] 

ভব নির্বাণে পড়হ মাদলা। 

মন পবন বেণি করগুকশালা ॥ 



১৬ বাউল! সাহিত্য পরিক্রম। 

জঅ জঅ ছুন্দুহি সাদ উছলিঝ্া 
কাহু ভোম্বী বিবাহে চলিআ ॥ 

ভোশ্বী বিবাহিআ অহারিউ জাঁম। 

জউতুকে কিঅ আণতু ধাম | 

[ ভব ও নির্বাণে হল পটত মাদল? মন পবন ছুই করগুকশাল|। জয় 
জয় দুন্দুভি শব্দে উছলিত ক'রে কাহু ভোশ্বীকে (ডুম্নী ) বিবাহ করতে 

চল্ল। ভোম্বী বিবাহ ক'রে জন্ম খেলাম; যৌতুকে কিন্তু করলাম (লাভ 
করলাম ) অন্ুত্তর ধাম (জাত গেলেও যৌতুকে তা পুরণ হয়েছে ) |] 

চর্ধার পদগুলির গুঢার্থ বের করা দুরূহ ব্যাপার । এগুলি হেয়ালির ভাবে 

রচিত। তাই এর ভাষাঁকে সন্ধা বা সন্ধি ভাষাও বলে। সিদ্ধাচার্যরা সাহিত্য 

স্থষ্টির জন্য নিশ্চয়ই পদগুলি রচন। করেন নি। তাঁদের বা তাদের গুরুদের গুহ 

সাধনার ইঙ্গিত এখানে নিহিত আছে । ধর্মসাধনার তত্ব বোঝাবার জন্যই 

এই পদগুলির রচনা । তখনকার বৌদ্ধতন্ত্রমতের সাধনার ইংগিত রয়েছে 
এসব পদে । বাইরের অর্থে এবং অন্তনিহিত অর্থে পার্থক্য অনেক। চর্যাপদ 

রচয়িতার! নিজেদের শৃন্বাঁদী বলে পরিচয় দিয়েছেন_কিন্তু তাদের তান্ত্রিক 
রূপ সব-কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে । এরা দেহকে জগৎ ব৷ ব্রদ্মাণ্ডের প্রতিরূপ 

বলে মনে করতেন। চঞ্চল চিত্ত ও দেহকে সংযত ক'রে গতানুগতিক 

ংসারের ছুঃখময় পথ থেকে উল্টো নির্বাণের পথে নিয়ে যেতে পাঁরলেই 

সাধনার সার্থকতা । কিন্ত তা সত্বেও গুঢার্থ ছাড়াও চর্যাপদের আর 

একটি সাধারণ অর্থও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে । শবরাচার্ষ 

বলেন-_ 
উচ1 উচ1 পাবত উঁহি বসই সবরী বালী 

মোরঙ্গি-পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুপ্ররী মালী॥ প্রু॥ 
উমত সবরো পাগল সবরো৷ মা কর গুলী গুহাড়া তোহৌরি। 
ণিঅ ঘরিণী ণামে সহজ স্ুন্দারী॥। ঞ্ু॥ 

নানা তরুবর মৌউলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী। 
একেলী সবরী এ বণ হিগুই কর্ণকুগুলবভ্রধারী ॥ প্রু॥ * 

তিঅ-ধাউ খাট পড়িল সবরে! মহাস্থখে সেজি ছাইলী। 

সবরে! ভুজঙ্গ নৈরামণি দারী পেক্গ রাতি পোহাইলী ॥ ঞ্র॥ 



বাঙ্লা সাহিত্যের আদি নিদর্শন ১৭ 

হিঅ-তীবোলা মহাস্থহে কাপুর খাই। 
স্থন নৈরামণি কণ্ঠে লইআ মহান্থহে রাতি পোহাই ॥ ঞ্ু॥ 
গুরুবাক্ পুঞ্চআ। বিদ্ধ নিঅ মণ বাণে। 

একে শরলন্ধানে' বিদ্ধহ বিদ্ধহ পরম ণিবাণে ॥ ফ্রু॥ 

উমত সবরো! গরুআ রোষে। 

গিরিবর সিহর-সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসে ॥ ঞ্ু॥ 

[ অন্থবাদ £ উচু উচু পর্বত-_সেখানে বাস করে শবরী বালিকা; মধুর 
পুচ্ছ পরিধানে শবরীর, গলায় তার গুঞ্জার মালা । উন্মত্ত শবর--পাগল শবর 

গোল করনা দোহাই তোমার; সহজন্ন্দরী আমার নাম-_-আমি 

তোমারই গৃহিণী। নানা গাছপালা মুকুলিত হল রে-_ডালগুলি তার 

আকাশ ছ'য়েছে ; কর্ণকুণ্ডল-বজ্্ারী শবরী একা বনে ঘুরে ফেরে । ত্রিধাতুর 

খাট পাতল শবর--তার উপরে পেতেছে শধ্যা ; শবর ভূজঙ্গ নৈরামণি স্ত্রীকে 

নিয়ে প্রেমে রাত ভোর করেছে । হ্ৃদয়-তান্ুলে কর্পুর দিয়ে মহা আনন্দে 
খেয়েছে। শূগ্ত নৈরামণি কণ্ঠে নিয়ে মহান্খে রাত কাটালেো।। গুরুবাক্যরূপ 
ধনছ্ছতে নিজমন শর দিয়ে বিদ্ধ কর; একটি শরে বিদ্ধ কর-_বিদ্ধকর পরম 

নির্বাণকে ; গুরুরোষে শবর উন্মত্ত ; গিরিবরশিখরের সদ্ধিতে প্রবেশ করলে 

শবর ফিরবে কি করে ?] 

এই পদে আধ্যাত্মিকতা থাকলেও রসের দিক থেকে বিচার করলে এর 

একটা সাধারণ বাস্তব দ্িকও নিশ্চয় আছে--এবং কবিরাও একেবারে 

বাস্তববিমুখী কাব্য বা পদ র5না করেছেন বলেও মনে হয় না। তবে চর্ধার 
রচয়িতারা অনেক সময় সাধনতত্ব রহস্তকে নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ 

রাখতে এতই চেষ্টা করেছেন যে তারা নিজেদের তন্ত্রমন্ত্র সাধনাকে 

আকারে-ইঙ্গিতে হেঁয়ালি করেই প্রকাশ করেছেন। বাইরের লোককে 

বুঝতে দেবার তেমন ইচ্ছাও ছিল না! বোধ হয়। অনেকটা এই কারণেই 

সিদ্ধাচার্দের পদগুলি পরব্তাঁকালে একেবারে রহস্তের গভীর আড়ালে 

ঢাক! পড়ে গেল। কিন্তু এও সত্য যে, একটি কঠিন তত্ব সহজভাবে প্রকাশ 
করা কম গাপ্ডিত্যের কথা নয়। ভাবের স্ুশ্মতা ও অস্পষ্টতার ভেতর দিয়ে 

মাধুর্য ফুটিয়ে তোলার এরকম আগ্রহ পরবর্তীকালের বাউল গানের মধ্যেও 
দেখতে পেয়েছি । 

২ 



১৮ বাঙ্ল] সাহিত্য পরিক্রমা 

এই বৌদ্ধ সহজিয়। তন্ত্রমতের সঙ্গে শৈব নাথধর্মের একটা সম্পর্ক ছিল 

বলে ডাঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মনে করেন। বজ্রযান, সহজযান 

কৌলধর্ম প্রভৃতির সামাজিক স্বীকৃতির সময়ে নাথধর্মও বাঙলা দেশে আপন 
প্রভাব কিছুদিনের জন্য বিস্তার করে। নানা কিংবদস্তীতে জড়ানো নাথ 

ধর্মের সময় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতক বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে । এই ধর্ম- 

মতের আদিগুরু মৎ্ন্ট্্রনাথ__তার শিষ্য গোরক্ষনাথ এবং গোরক্ষনাথের শিষ্য 

জালন্ধরীপ। বা হাড়িপার সঙ্গে জড়িয়ে ময়নামতী-গোপীচন্দ্রের উপাখ্যান 

গড়ে উঠেছিল । পরের দিকে ময়নামতী, গোপীচন্দ্রের সন্গ্যাস, গোরক্ষবিজয় 

প্রভৃতি যে সব কাতিনীকাব্য পাচ্ছি_-তার স্থত্রপাতও এই দশম, একাদশ 

শতাব্দীর মধ্যেই । তবে প্রচলিত কাহিনী নিয়ে পুর্ণাঙ্গ রচনা! আমরা পাচ্ছি 
অনেক পরে । ধর্মমঙ্লের পালরাজাদের ( ধর্মপাঁল ইত্যাদি ) কাহিনী অংশও 

প্রাক্-তৃক্ণ যুগেই হয়ত প্রচলিত ছিল । 
চার রচনা শুধু পালরাজাদের সময় নয়, সেন, বর্মণরাজাদের সময়েও 

চলেছিল। চর্ধীপদগুলি এবং সরহ ও কাহ্,র দোহাগুলো৷ পড়লে তখনকার 

নৌকাচালনা, বিবাহে যৌতুকদান, জাঁতবিচার প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া 
যায়। তখন ব্রাহ্মণ্াবাদও বেশ প্রবল হয়ে উঠেছে । আমরা জানতে পাই, 

যে পালবংশের শেষ রাজারা ব্রাহ্মণ্যধর্ষের আশ্রয় নেন। সেন, বর্মণরা ত 

্রাহ্মণ্যবাদীই ছিলেন | চন্দ্র-বংশীয়ের ছিলেন বৌদ্ধ । পালরাজাদের সময় 
থেকেই ব্রাহ্মণ্যবাদ নতুন শক্তি নিয়ে জেগে উঠেছে, তবে বৌদ্ধরাও 
তাঁদের ধর্মমত নিয়ে শৈবরাজাদের সময়েও বর্তমান ছিলেন। ব্রাহ্ণদের মধ্যে 

ধারা গৌড়। ব্রান্মণ্যবাদী ছিলেন না তারাও পালরাজাদের রাজত্বের শেষের 

দ্রিকে ও সেনরাজাদের সময় বীতিমতে। ব্রাঙ্মণ্যপন্থী হয়ে পড়েন। সমাজে 
তখন প্রধানত বৌদ্ধ ও ত্রাঙ্ষণ্য এই দুই মতাবলম্বী লোক ছিল । এছাড়া 

সমাজের নিয়ন্তরে যার ছিল তার সম্পূর্ণভাবে আধ সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
ছায়ার মধ্যে এসে পড়েনি । আর্ধেতর ভাবধারাই এদের মধ্যে প্রবাহিত ছিল। 

এদ্দিকে তান্ত্রিকরাও সমাজে অনাচরণীয় হয়ে রইলেন ৷ যারা জাতে ছোটে! 

তারা কখনো! সমাজের ভিতরে থাকতে পারতনা । এমন কি যেখানে ত্রাহ্ষণ ব। 

ক্ষজ্রিয় কি মাঝামাঝি রকমের জাতের লোকের! বাস করত সেখানেও তার 

থাকতে পেতনা। চর্ধাপদে দেখতে পাই হাড়ি, ডোম প্রভৃতি নগরের 
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বাইরে বাস করত । ক্রাহ্ষণকে স্পর্শ করাও নিষেধ ছিল। কানুপার নিম়নোদ্ধত 

পদাংশ থেকে তার কিছু প্রমাণ পাওয়। ষায়-__ 

নগর বাহিরিরে ভোম্বী তোহোরি কুড়িআ। 

ছোই ছোই জাহ সো ব্রাহ্ষণ নাড়িআ॥ 
[ নগরের বাইরে রে ভোমনী তোর কুড়ে ঘর, ছুয়ে ছুয়ে যাস তুই 

ব্রাহ্মণ নেড়ে | ] 

সমাজে তখন নানা মতের ধারা উপধারা বয়ে চলেছে । সবাই একটা 
বিশেষ কোনো ধারাকে অনুসরণ করছেন না । সমাজের অভিজাতশ্রেণী 

আর সংস্কৃতির অনুসরণ করছেন--আবার কেউ হয়ত বৈদিক আচারই অনুসরণ 

করছেন নাঁ_কেউবা তান্ত্রিক, কেউ সহজযান, বজধান, নাথধর্ম প্রভৃতির পথ 

পরে চলছেন। যে দলের জোর বেশী তার। অপরের উপর নিজের প্রৃত্ব 

খাটাতে চাইছে । যেখানে তা পারেনি সেখানে কল্যাণ-সমন্বয়্ ঘটেছে আর 

যেখানে ঘটেনি সেখানে ছূর্বল সবলের চাপে পড়ে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে 

গেছে । তৎকালীন সমাজ-দঘবন্ব ও সংঘর্ষ__পরবর্তা কালের মনসা, চণ্ডী, ধর্ম 
প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যে প্রকাশ পেয়েছে । লৌকিক ও আর্ধ ধারার ছ্বন্দ্-সংঘাত 
ও মিলনাভাস তখনকার সমাজ ও সাহিত্যের একট বৈশিষ্ট্যই বল] যায়। 

সমাজে তখন ব্রাহ্মণ্য আদর্শের ধর্ম-কর্মের যেমন প্রচার ছিল তেমনই তার 
প্রতি কটাক্ষও ছিল। সরহপাদ তার পদোহাকোষে বলছেন, 

বন্গণে। হি মজানস্ত হি ভেউ। 

এবই পড়িঅউ এ চ্চউ বেউ ॥ 

মন্্রী[ পাণী ]কুস লই পড়ন্ত । 

ঘরহি [ বইসী ] অগগি হুণস্ত' || 
কজ্জে বিরহিঅ হছুঅবছ হোমে । 

অকৃথি উহাবিঅ কুড়এ ধুমে ॥ 
[ ত্রাঙ্ষণেরা ত ভেদ [ পার্থক্য ] জানেনা; চাঁরিটি বেদ পড়া হয় এই 

ভাবেই। মাটি, জল, কুশ নিয়ে পড়ে (মন্ত্র পড়ে); ঘরে বসে আগুনে 

আহুতি দেয়? কার্ধ-বিরহিত ( নিক্ষল ) হোমের আগুনে ; চোখ ছুটি কেবল 

ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয় ] 

পুরানো দিনে দেশের আধিক অবস্থা ভালে ছিল বলেই আমর একট। 
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ধারণা করে নিই । আমরা বলি, বাঙলার আদিপর্বে আজকের দিনের মতে? 
এত করুণ দারিপ্র্যাবস্থা সমাজে দেখ! দেয়নি । কিস্তু সেই সময়ও সমাজের 

নিম্নবিত্ত বা বিত্বহীনদের আর্থিক অবস্থাও যে অতি করুণ ছিল তার প্রমাণ 

চর্যাপদে ও সমসাময়িক অনেক সংস্কত রচনায় পাওয়া যায়। ঢেণঢণ প। 

বলছেন-_ 

টালিতে মোর ঘর নাহি পড়িবেশী 

হাঁড়িতে ভাত নাহি নিতি আবেশী | 

বেঙ্গ সংসার বড়হিল জাঅ। 

দুহিল দুধু কিবেণ্টে সমাঅ ॥ 

[ টিলাতে মোর ঘর, নাহি প্রতিবেশী ; হাঁড়িতে ভাত নাই, নিত্য আবেশী 

(ক্ষুধার্ত )। ব্যাঙের মতো! সংস'র আমার বেড়েই কেবল যায় (ব্যাঙাচি বা 

সম্তানে বেড়ে যায় ); দোহা ছুধ আবার বাটে ঢুকে যায় (হাতের খাবারও 

হাত থেকে পালায় )] 

সদুক্তিকর্ণামৃতের কবি “বারে”র ছুটি সংকলিত গ্লোকাংশ এখানে উদ্ধৃত 

করলে পাল-সেন পর্বের দরিদ্র জনসাধারণের দুরবস্থা যে বর্তমান দিনের 

চাইতে কোনো অংশে বিশেষ ভালো ছিলনা তা বেশ স্প্ই বোঝা যাঁয়। 

এই শ্লোক ছুটি ডাঃ নীহাররগুন রায় তার বিখ্যাত “বাঙালীর ইতিহাস, 

( আদিপর্ব ) গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন । কবি বলছেন-__ 

বৈরাগ্যক সমুন্নতা তন্তন্ঃ শীর্ণাম্বরং বিভ্রতী 
ক্ষুৎক্ষামেক্ষণ কুক্ষিভিশ্চ শিশুভির্ভোক্ত,ং সমভ্যর্থিতা। 

দীন! দুস্থকুটুম্িনী পরিগলদ্বাষ্পান্বধোৌতাননা__ 
প্যেকং তওুলমানকং দ্রিনশতকং নেতুং সমাকাক্তি || 

[ বৈরাগ্যে ( অভাবে ) সমুন্ধত দেহ তার শীর্ণ, পরিধানে জীর্ণ কাপড়, 

ক্ষুধায় শিশুদের চোখ কোটরে বসে গেছে, পেটও বসে গেছে, আকুল হয়ে তারা 

খাবার কিছু চীয়, দীন! ছুংস্থা গৃহিণী চোখের জলে মুখ ভাসিয়ে প্রার্থনা করেন, 

এক মান তুলে ( একমুঠো অন্নে) যেন তাদের একশ" দিন কেটে যায়|] 

দ্বিতীয় ক্লোকে কবি বলছেন-_ 
চলৎকাঁষ্ঠং গলৎকুড্যমুত্তানতৃণসঞ্চয়মূ । 

গওুপদাধিমণ্ঁকাকীর্ণং জীর্ণং গৃহং মম || 
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[ কাঠের খুঁটি নড়ছে, মাটির দেয়াল গ'লে খসে পড়ছে, চালের খড় উড়ে 

যাচ্ছে; কেঁচোর সন্ধানে নিরত ব্যাের দ্বারা আমার জীর্ণ গৃহ আকীর্ণ ( ডাঃ 

নীহাররঞ্জন রায়ের অন্থবাদের সামান্য পরিবর্তনে )। ] 
তখনকার সমাজেও যে দারিদ্রের নির্মম আঘাতে এক শ্রেণীর মানুষকে 

কঠোর দুঃখ সহা করতে হস্ত, এসব উদ্ধৃতিই তার প্রমাণ । 

প্রাকৃত গৈঙ্গলে” (আন্ুমানিক চতুর্দশ শতক ) কয়েকটি অপত্রংশে লেখা 

পদ পাওয়া যায়। তার অনেকখানিই বাঙলা ঘেঁষা এবং কিছু কিছু কবিতা 

বাঙালীর রচনা বলেই মনে হয়। ডাঃ স্বকুমীর সেন মহাশয় বাঙলা সাহিত্যের 
ইতিহাস” পুস্তকে কয়েকটি পদ উদ্ধত করেছেন। তা থেকে যুগপৎ কবির 
রসবোধের ও তৎকালীন সমাজ জীবনের আভাস পাওয়া যায় । যেমন-- 

'সো মহ কস্তা 

দুর দিগন্তা। 

পাউস আএ 

চেউ চলাএ।, 

[ ডাঃ সুকুমার সেনের অনুবাদ £ সেই মোর কান্ত (এখন) দুর দিগন্তে; 

প্রাবৃষ আসে, চিত্ত হয় চঞ্চলিত। ] 

ণবি মঞ্জরি লিজ্জিঅ চুঅই গাচ্ছে 
পরিফুল্লিঅ কেন্তু-লআ বণ আচ্ছে, 

জই ইথি দিগস্তর জাইহ বস্তা 

কিণু বন্মহ ণথি কি ণখি বস্তা । 

[ নবমপ্তরী আশ্রয় নিয়েছে চুত গাছে, কিংশ্ুক-লতাবন হয়েছে প্রকল্প? 

যদি এতেও, হে কান্ত, তুমি দিগস্তর যাও, তবে কি মন্মথ নেই, বসন্ত নেই?] 
সের এক জই পাঅই ঘিত্বা 

মণ্ডা বীস পকাইল ণিত্। । 

টহ্ক একক জই সিন্ধব পাঅ। 

জো হউ রঙ্ক-_সো হউ রাআ। 

[ ডাঃ স্থকুমার সেনের অনুবাদ £ একসের ঘী যদ্দি পাওয়া যায় তবে নিত্য 
বিশট1 মণ্ডা পাকানো যায়; যদি একটুকু সৈম্ধব পাওয়া! যায় তবে হোক সে 

নিঃস্ব তবুও সে রাজা । ] 
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ওগ গর ভতা 

রস্তঅ পা । 

গাইক ঘিত। 

দুদ্ধ সজুক্তা । 

মোইলি মচ্ছ। 

নালিচ গচ্ছা । 

দিজ্জই কস্তা 

খাই পুণবস্তা । 

[ ওগরা ভাত, কলাপাতা, গাওয়1 ঘী, জুতসই দুধ, মৌরলা মাছ, নালিতা 

( পাট ) শাক,__কাস্ত! দেয় অর পুণ্যবান খায়। ] 

উল্লিখিত পদগুলির ছন্দ লক্ষ্য করবার বিষয়। এই পদাংশগুলিতে বাঙালী 

মনের স্থকোমলতা ও অতৃপ্ত আকাজ্ছার স্থন্দর প্রকাশ দেখতে পাই । 

ইত্তিহালেল্র কথা 

গোপাল থেকে যে পালবংশের প্রতিষ্ঠা সে বংশের মেয়াদ প্রায় চারশ 

বছর। আমরা পুর্বেই বলেছি যে প্রথম বিগ্রহপাঁল থেকে পালবংশের একটু 

একটু করে ভাঙন ধরে। তার পর থেকে অর্থাৎ নারায়ণ পাল, রাজ্যপাল 

প্রভৃতির সময় পালবংশ বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। যশোবর্মার আক্রমণ, কম্বোজ 

ংশের আধিপত্য, হরিকেল অঞ্চলে (চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চল) বৌদ্ধ দেব রাজ- 

ংশের আবির্ভাবে পালরাজ্যের অনেকাংশই এদের হাতে চলে যায়। প্রথম 

মহীপালের সময় আবার কিছুট। হতগৌরব উদ্ধার হয়। কিন্তু তার পর থেকেই 
আবার পতন শুরু হয়। সেন ও বর্ষণ রাজবংশের আবির্ভাব ঘটে। এবং 

পালবংশের অধীন সামস্তর1 এবং অন্ঠান্ ক্ষুদ্র রাজারাও নিজেদের স্বাধীন বলে 

ঘোষণা করেন। এদিকে নিজেদের মধ্যেও তখন নান। গণ্ডগোল শুরু হয়। 

পাঁলবংশের শেষ দ্দিকে যে অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, সেই স্থযোগে 

দ্বিতীয় মহীপালের সময় দ্িব্যের অধিনায়কত্বে কৈবর্ত বিদ্রোহ স্থচিত হুয়। 

রামপালের হাতে দ্রিব্য এবং রুদোক পরাজিত না হলেও ্মৌণীনায়ক ভীম 
পরাজিত হন। কিন্তু তারপর থেকে পালবংশ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এবং 

পালবংশের পতনের পর সেনবংশের রাজত্ব শুরু হয়। বর্ষণবংশ আগেই 
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পুর্ব বঙ্গে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । পালরাজাদের সময় এই রাষ্ট্রবিশ্ব- 

তলার ভেতর ব্রাক্ষণয, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণেতর ধারার গতিবেগ একেবারে মন্থর 
হয়ে যায়নি । কিন্ত লৌকিক ভাষায় সাহিত্য রচনার নিদর্শন বিশেষ কিছুই 
পাওয়া যায় না। চর্যাপদের রচনা পাঁলরাঁজাদদের সময় থেকে আরম্ভ ক'রে 
সেনরাজাদের সময় অবধি চলেছে । তবে নাথধর্ম তাড়াতাড়ি বিলুপ্ত 

হওয়াতে এবং সিদ্ধাচার্ধদের ধ্যানধারণার গতি বন্ধ হয়ে যাওয়াতে চর্ধারও 

কোন রূপাস্তর ঘটেনি । পরের যুগে এ সাধনার প্রচলন না থাকায় চর্যাচর্ষ- 

বিনিশ্য় ও দোহাকোষেই এর ভাব ও ভাষা প্রথম ও শেষ কূপ লাভ করেছে। 

তবে একথা ঠিক যে, পালরাজাদের সময়েই সর্বপ্রথম বাঙালী জাতি ও তার 

সমাজের গোড়া পত্তন শুরু হয়েছে । তার পুর্বে গুপ্ত ও গুপ্তোতর যুগে বাঙালী 
এঁক্যবদ্ধ হ'য়ে আপন অধিকার, আপন দ্বাতন্ত্র বজায় রাখতে পারেনি, যদ্দিও 

শশাঙ্কের সময় তাঁর একটা চেষ্টা লক্ষিত হয়। পালরাজাদের সময় যে রাষ্ট্র 

গঠিত হ'ল-_যে সমাজ ব্যবস্থা গণ্ড়ে উঠল পরবত্তাঁ সেনরাজাদের সময়ও তার 

বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি । পালরাজাদের সময় ব্রাঙ্ধণ ও ব্রাঙ্ষণেতর 

সংস্কৃতির একটা সমন্বয় ঘটেছিল । উভয় ধারার সংস্কার, আদর্শ ও দেব দেবী 

মিলে ভবিষ্যত বাঙলা সমাজ ও সাহিত্যের পথ স্থগম করে তুলেছিল। েন- 
আমলে যদিও বা তার স্পষ্ট কোনো আভাঁস পাঁইনে তবুও চতুর্দশ শতাব্দী 
থেকে সাহিতোর ভেতর দিয়ে তখনকার সমাজের বেশ পরিচয় পাওয়া যায় । 

সেন-আমলে জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দে স্পষ্টত 'বুদ্ধদেবের” অবতার হিসাবে 
স্তুতি বন্দনা আছে । এদিকে সমাজের ব্রাঙ্গণেতর ধারায় যে একট বিক্ষোভ 

জেগে উঠেছিল তা যেমন কৈবর্ত বিদ্রোতে কিছুটা দেখা দিয়েছে আবার 

ধর্মমজলে ঢেকুরের ইছাই ঘোষ প্রভৃতির বিদ্রোহেও তখনকার আর্ষেতর 

ধারার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। 

পালরাজাদের পর সেনরাজার। বাঙলার সিংহাসন অধিকার করেন । সেন- 
বংশের রাঁজত্বকাঁল একাদশ শতাব্দী থেকে প্রীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পর্ধস্ত। 

অবশ্তি এর মধোই তুকাঁ আক্রমণ ঘটেছে। কিন্ত তার পূর্বে প্রাক্-তুকাঁ 
আক্রমণ ুগের বাঙলার সমাজের আরও কিছুট। পরিচয় জানা প্রয়োজন । 

তুকরণ আক্রমণের পুর্বে বাঙ্লায় যে সব দেব-দেবীর পুজা! এবং যে সব আচার 
সংস্কার প্রভৃতি ছিল বলে জানি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে চণ্ডী, কালী, 



২৪ বাঙ্ল। সাহিত্য পরিক্রম। 

শিব, মনসা প্রভৃতির পুজা । ধর্মমঙ্জলে যে ধর্মঠাকুরকে পাই তিনিও এসময় 
পুজিত হতেন । এ'র! সম্ভবত বাঙলার আদিবাসীদের দেবতা । চড়ক পুজাও 
তাই। ধর্মঠাকুরের পুজা উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত ছিলনা । পরের দিকে 

অন্যান্য দেব-দেবীর মতো তাকেও জাতে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছে । বৌন্ধ 
জান্গুলী, তারা প্রভৃতির কথা পুর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে । বর্তমানে আমরা 

যে সব বারব্রত প্রভৃতি দেখতে পাই তার অধিকাংশই ব্রান্মণ্যসংস্কৃতির 

বহির্ভূত এবং প্রাচীন সময়েই প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্ষণর1 এসব ব্রত হয়ত পছন্দ 

করতেন না। তবুও এসময় নানা ধারার বিরোধ-মিলনে এসব অনুষ্ঠান বাঙালী 
সমাজে ধীরে ধীরে স্বীকৃত হচ্ছিল। এবং এসব অনুষ্ঠান-মাহাত্ম্যও হয়ত 

তৎকালীন বাঙ.লা ভাষায় রচিত ছিল। সংস্কৃত ভাষায় ত আগে থেকেই রচিত 

ছিলই। এ ছাড়া বাঙলায় ত্রাক্ষণ্যধর্মের পাশাপাশি শাক্ত, শৈব, সৌর 
ধর্মমতও দেখ! দিয়েছিল । ধর্ম আর সূর্য পরের দিকে যেন এক হয়ে গেছেন। 

বাঙলায় আর একটি যে প্রধান ধার] বর্তমান ছিল তা হচ্ছে বৌদ্ধধর্মের ধারা। 

বৌদ্ধধর্ম গুঞ্আমলের পুর্বে বাঙলা দেশে কিছু কিছু ছড়িয়ে ছিল। এসব 
বিভিন্ন ধর্ম বোধের সংঘর্ষ ও মিলনে পরের দিকে বাঙালীর ব্যাপকতর ধর্মবোধ 

জেগে ওঠে__যা পরের দ্দিকে নানাভাবে নানা মজলকাব্যে দেখা দিয়েছে। 

ধর্মমতের সংঘর্ষের পাশাপাশি বড়ো-ছোটোর সংঘর্ও ছিল। বড়োর 

ধর্মমত আর ছোটোর ধর্মবিশ্বীসের দ্বন্দের মধ্যেও, ব্রাহ্গণ্যভাবপুষ্ট অভিজাত 

সম্প্রদায়ের সমাজের দরিদ্র বিত্বহীন নিয়স্তরের সাধারণ মানুষের সংস্কার 

আচাঁর বিচারকে একেবারে মুছে দেবার চেষ্টাও যে ছিলনা তা নয়। হয়ত 

একেবারে অস্বীকার করতে না পেরে তাদের কিছু কিছু ম্বীকার করতে 

হয়েছিল। পাল রাজার! ব্রাঙ্ষণ বৌদ্ধ উভয়কেই সমানভাবে দেখতেন । 

এবং তাদের সময় প্রথমদ্দিকে দেশে যখন কিছুট। শাস্তি বিবাজ করছিল, 

তখন সংস্কৃতিরও কিছুট] উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। নানা ধর্মমত, নান! 

চিন্তা ধারণা তখন প্রকাশ পাচ্ছিল। সাহিত্যেও যা কিছু দেখা দিয়েছিল 

তার বেশীর ভাগই সংস্কৃতে রচন1। বাউল] ভাষায় কি কিছুই রচিত হয়নি? 

ইতিহাস এখানে নীরব । সেনরাজাদের সময় যখন ব্রাহ্গণ্যবাদ$র1 মাথা 

নাড়া দিয়ে ওঠে তখন পালদের সময়কার লৌকিক সংস্কার-সংস্কৃতির বা 
লৌকিক ধর্মপ্রকাশের বাহন সাহিত্যকে তারা সহানুভূতির চোখে 
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দেখেনি বলেই কি তখনকার বহু সাহিত্যস্স্টিই অবলুপ্ধ হয়ে যায়? অথবা 
তুকাঁ আক্রমণের সময় যে সব মন্দির, সংঘ, বিহার প্রভৃতি ধ্বংসম্ত.পে 

পরিণত হয় তাঁতেই কি সে সময়ের বাঙ্ল! সাহিত্য বিনষ্ট হয়ে যায়? 
এমনও শুনেছি যে, ভারতবর্ষে যখন রাজায় রাঁজায় যুদ্ধ চলছে তখন গ্রামবাসী 

আপন শান্তি নিয়ে দিন যাপন করেছে । রাষ্ট্রনৈতিক আলোড়ন গ্রামকে 

স্পর্শও করেনি। কিন্তু বখত-ইয়ারের আক্রমণ বা তারপরের মুসলমান শক্তির 
বাউল অভিযান গ্রামের শাস্তিও অটুট থাকতে দ্রেয়নি। তখন যেমন অনেক 
দেব-দেবীর মৃতি হয় ভূমিগর্ভে নয়ত জলের নীচে লুকিয়ে রেখেছিল তেমনই 
করে সাহিত্যসম্তারও কি বাচাবার চেষ্টা চলেছিল? চেষ্টা যে চলেছিল তার 

একটা প্রমাণ__চর্ধাচধবিনিশ্চয় প্রভৃতির নেপাল থেকে আবিষ্কার । কিন্ত 
অন্যান্ত নিদর্শন আর হয়ত পাওয়া যাবেনা__কিংবা এখনও হয়ত অন্গসন্ধানী 
মনের প্রতীক্ষায় কোন্ বিস্বৃতির অন্ধকারে ঘুমিয়ে আছে ! 

ডাঃ স্থকুমার সেন চধার সমসাময়িক মানসোলাম ব! অভিলাধার্থচিস্তা- 
মণির “গীত বিনোদ, নামক একটি অংশে কিছুটা বাঙলা রচনার নিদর্শন পাওয়া 
যায় বলে উল্লেখ করেছেন। এই রচনার কাল প্রায় ১১২৯-৩০ খ্রীষ্টাব্দে 
( বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-_১ম খণ্ড, ডাঃ স্কুমার সেন )। তবে মহারাষ্ট্র 
দেশে এই বাঙলা রচনার বেশ কিছুটা! বিরুতি ঘটেছে বলেও তিনি মত 
প্রকাশ করেছেন । 

পালরাজত্বের অবসানের সময় অর্থাৎ প্রায় দ্বিতীয় মহীপালের সময় 
কর্ণীটাগত সেনরাজার! বাঙলার কিছু অংশ দখল করেন। তার পর দ্বাদশ 
শতাব্দীর মাঝামাঝি (১১৫০ থেকে_-) বিজয় সেন সেনরাজত্বের ভিত্তি পাকা- 
পোক্ত ক'রে তোলেন। রাঢ়ের সামস্তদের পরাজিত ক'রে বর্মণদের হাত 
থেকে পূর্ববঙ্গ দখল ক'রে নেন। পালরাজাদের হাত থেকে উত্তরবঙ্গও 
চ'লে আসে। বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেনের সময় বঙ্গ, রাঢ়, বরেন্দ্র, মিথিলা 
প্রভৃতি সেনরাজ্যের অন্ততূর্ত ছিল। গৌড় প্রভৃতি লক্ষ্মণ সেনের সময় সেন- 
রাজ্যের অন্তরূক্ত হয়। কিন্তু পালরাজত্বের মতো! তার রাজত্বের সময়েও 

সামস্ততন্ত্র ম$্থা নাড়। দিয়ে ওঠে । আর নান দিকে সামস্ত বুপতিরা স্বাধীনতা 
ঘোষণ। করে । এবং তার ফলে রাজ্যের ভিতরেও ছুর্বলত1 দেখা দেয়। 
এমনিতে বার বার মুসলমান আক্রমণ তখন ভারতের বিভিন্ন রাজশক্তিকে 
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দুর্বল করে তুলেছিল। দিল্লীর মসনদে তখন কুতুব-উদ্-দীন্ বিরাজমান । 
ভারতের বিচ্ছিন্ন রাজতন্ত্র এই প্রচণ্ড মুসলমান শক্তির বিরুদ্ধে দাড়াতে 
পারেনি। বাঙলা দেশেও যখন এঁক্যাভাব ঘটল, তখন বহিঃআক্রমণের 
বিরুদ্ধে ঈাড়াবার শক্তি আর কারও রইল না৷ 

এদিকে সেনরাজাদের সময়ে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি প্রবল ভাব ধারণ করায় 

বাঙ্ল! ভাষায় লেখার প্রচলন অন্তত অভিজাত সমাজে বন্ধ হ'ল। সংস্কৃত 
এসে সংস্কৃতির স্থান জুড়ে বসল। একট] অভিজাত্য এসে ষেন সংস্কৃতির 

ব্যাপকতর ক্ষেত্রের ওপর সীমারেখা টেনে দিল। কিন্তু লৌকিক স্থর 

একেবারে মিলিয়ে যায়নি । শরণ, জয়দেব প্রভৃতি সাহিত্যে নতুন স্থর জুড়ে 

দিলেন। সংস্কৃত ভাষায় লেখা তখনকার “ফ্যাসান” ছিল। প্রাকৃত জনের 
ভাষায় লেখা অশিষ্ট বলেই গণ্য কর হণ্ত। ব্রাক্ষণরা প্রত্যক্ষভাবে লৌকিক 
ধারার বিরোধিতা করতেন । বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্যবাদীদের কাছে কোনো সহানুভূতি 
পেত ন1। ব্রাঙ্ষণ ও ব্রাঙ্গণ্য আদর্শে তখন সমাজও সহজ গতিবেগ লাভ 

করতে পারছে না। আবার লক্ষ্ণসেনের আমল থেকে জ্যোতিষশান্্ পাঠ ও 
জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস সমাজের উচ্চস্তরের লোকদের একট] পেশ] হয়ে 

দাড়াল। রাষ্ট্রের ওপরও জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রীধান্ত প্রবল ছিল। সেন 

রাজাদের সময় সামস্ততন্ত্ব ত ছিলই, উপরন্ত পৌরোহিত্য প্রভাবও প্রবলভাবে 

দেখ দরিয়েছিল। ব্রাহ্গণের এই নিরঙ্কুশ ক্ষমতা এবং কৌলীন্যের প্রবর্তনে 
সংকীর্ণ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ভেতর দিয়ে শুধু ধনী দরিদ্রের ব্যবধান নয়, উচু 
জাত নীচু জাতের পার্থক্যও স্পষ্টভাবে দ্রেখা দিল। ফলে পূর্বের শিল্পী 

ব্যবসায়ীরা সমাজের নিয়স্তরে নেমে গেলেন। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব রইল রাজা ও 

ব্রাহ্মণের হাতে । 

অন্যদিকে রাষ্ট্র ও সামাজিক ক্ষেত্রে ষে সংকীর্ণতা দেখা দিয়েছিল, তার 
ভেতর দিয়ে সমাজের উচ্চস্তরের লোকের! পাচ্ছিল প্রচুর স্থযোগ-স্থবিধা আর 

অন্টের] প্রচুর অন্থবিধা ভোগ করছিল। উচ্চ বর্ণ ও শ্রেণীর স্থখসন্ধান ক্রমশ 
বিকৃতির পথ বেয়ে চলেছিল। তখন নৈতিক আদর্শও বিশেষ উন্নত ছিল না । 

অস্তত সেই সময় যেসব সংস্কৃত কাব্য রচিত হয়েছে তাতে এই সাক্ষ্যই দেয়। 
এই বিকৃতিও সমাজের শৈথিল্যের এবং অধোগতির একটি প্রধান কারণ । 

এই যে আমাদের সমাজের বিকৃতি, বর্ণ ও শ্রেণীগত সংকীর্ণতা, ধর্ম- 
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অসহিষ্ণুতা, নানা রকম আচার কুসংস্কার প্রভৃতির ভারে পঙ্গুসমাজ, আত্ম- 

বিশ্বাস-হারানো বাঙালী, এবং প্রবল মুসলমান শক্তি ও ভেদবুদ্ধি দ্বারা আচ্ছন্ন 

দ্বিধা-বিভক্ত বাঙলার রাষ্ট্র তাতে বখ্ৎ-ইয়ারের বাঙলা জয় এবং সেন- 
রাজত্বের পতন এমন কিছু বিচিত্র নয় এবং পৃথিবীর প্রায় সব জাঁতিরই 
অধোগতির এগুলি অনিবার্ধ কারণ। এর সঙ্গে অর্থনৈতিক কারণ ত 
আছেই । 

্ 

তুক্কা আ ত্র 

এইসব হুর্বলতার ভেতর দিয়েই বখত-ইয়ারের বাঙ্ল1 আক্রমণ স্থচিত হল 

১২০০-১২০১ খ্রীষ্টাব্দের দিকে । অষ্টাদশ অশ্বারোহীর কথা! আত্মমর্ধাদ্ায় 

আঘাত করলেও সামান্য কয়েকজন ঘোড়সওয়ার নিয়েই তিনি নবছ্ীপে প্রবেশ 

করেছিলেন। অবশ্ঠি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বখৎ-ইয়ারের অন্থগত আরও একদল 

তুকীসেন। নবদ্বীপে এসে উপস্থিত হয়। তখন ছুপুর বেলা । মহারাজ লক্ষণ 
সেন খেতে বসেছিলেন। বখৎ্-ইয়ারকে প্রতিরোধ করার কোনো উপায় 

না দেখে তিনি নগ্রপদে পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যান। এবং এই 

সময় থেকেই বাড়্লার সমাজ ও ইতিহাসের মোড় ঘুরে গেল। এর পর 
থেকে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ অবধি ভালে মন্দ মাঝারি মুসলমান রাজার" রাজত্বের 

ভেতর দিয়ে বাঙলার সমাজ ও সাহিতা স্থখেছুঃখে এগিয়ে গেছে । 

তুক্কাঁরা শুধু দেশ জয় আর লোকহত্য। করেই ক্ষান্ত ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে 
বহু বাঙালীকে নিজের ধর্মে ধর্মাস্তরিত করে নিয়েছিল, আবার অনেক মন্দির ও 

বৌদ্ধ বিহারও ধ্বংস করেছিল। হিন্দুদের চাইতে বৌদ্ধদের ক্ষতিই বেশী 
হয়েছিল। এঁতিহাঁসিক মিনহাজ বলেছেন, বৌদ্ধদের হত্যা করা হয় সত্য, কিন্তু 
তার্দের সৈম্ত বলে তুল করে। (ড্র শৃন্তপুরাণের ভূমিকা__ভাঃ শহীছুল্লাহ )। 
একদিকে” হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অত্যাচার অন্যদিকে তুকারট আক্রমণের প্রচণ্ড 
ঢেউ বৌদ্ধদের বিলুপ্তপ্রায় করে ফেলল । অন্তদ্িকে বাঙ্লাদেশে এমনিতে 
আধ ও আধেতর ধারার যে বিরোধিত। ছিল-_যা বহু মিলনের ভেতর দিয়েও 
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আর্ধ মনোধর্ম ও আর্ধেতর প্রাণধর্মের স্বাতন্ত্য ঘোচাতে পারেনি--এবং ফলে 

যে ব্যবধান কষ্ট হয় সেই ব্যবধানও তুকাঁদের অতফিত আক্রমণের সাফল্যের 
ইন্ধন জোগায় । এই বড়ো ছোটো! দুধারার পার্থক্য যে বাষ্রনৈতিক, 
সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় প্রভৃতি নানা উপপ্লবের স্থন্টি করেছিল, 
তার জন্ত তৃক্ণা আক্রমণ পর্যন্ত বাঙালী কোনে সংহতি লাভ করতে পারেনি-_- 

সংশয়ও তাদের ঘোচেনি। গোঁড়। থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যস্ত এবং 
তারপর তুকাঁ আক্রমণে বিধ্বস্ত বাঙলার চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত 
কেবল নিক্ষলত। ব্যর্থতাই বাঙালীর একমাত্র মূলধন। তবে তুকরণ আক্রমণ 
এবং পরের দিকের মুসলমাঁন রাজত্বকাল বাঙালীকে এক্যবদ্ধ হবার স্থযোগ 
দিয়েছিল, তাকে সচেতন করে তুলেছিল। অবশ্ঠি তখন বিজেতা৷ সম্বন্ধে 
ভীতি ও কৌতুহলজনিত অসম্ভব কল্পনাপ্রয়োগ তখনকার রচনার রেওয়াজ হয়ে 
দাড়িয়েছিল। নিজেদের দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বিজেতা ব1 তার 

ধর্মকে বড়ো করে দেখবার প্রচেষ্টাও দেখতে পাই । কোথাও বা আবার 
বিজেত৷ ও বিজিতের ধর্মের শক্তিসাম্য প্রমাণ করার চেষ্টাও দেখতে পেয়েছি। 

রায়মঙ্গল প্রভৃতি তার প্রকুষ্ট উদাহরণ 

তুক্ণী আক্রমণে যে সেনবংশ বিপর্যস্ত হ'ল তার আগেপরে বাঙ্লার সমাজ 
ও সংস্কৃতির রূপ ও তার ক্রমঅধোগতির রূপ পুর্বেই নির্ণয় করতে চেষ্টা 

করেছি। এ সময় পৌরাণিক আচার সংস্কার ও বৈদিক সংস্কৃতির বিস্তারের 
চেষ্টা চলছিল। লৌকিক ধারার বিরুদ্ধতা এ যুগের একটি বিশেষ লক্ষণ। 
বৌদ্ধধর্মের প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধত| থাকলেও তখন বুদ্ধদেব সমাজে অবতার হিসাবে 
প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন । 

এ স্মুগেন্স সাহিত্য 

সাহিতা যা রচিত বা সংকলিত হয়েছে তার বেশীর ভাগই সংস্কতে। 
প্রাকৃত বা অপভ্রংশে কিছু কিছু কবিতাও পাওয়া যায়। ধারা সংস্কৃতে দর্শন 

প্রভৃতি নানা শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করছিলেন তাদের মধ্যে হলাযুধ, 

পুরষোত্তমদেব প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। বন্দ্যঘটায় সর্বানন্দের অমর কোনের টীকা- 

সর্বস্ব এসময়কার একখানি উল্লেখযোগ্য রচনা । এই পুস্তকে অনেক বাঙলা 
শববও পাওয়] যায়। পুস্তকখানির পাগুলিপি পাওয়া গেছে দক্ষিণ ভারতে । 



এ যুগের সাহিত্য ২৯ 

নৈষধচরিত রচগ্িতা শ্রীহর্কেও অনেকে বাঙালী বলে মনে করেন। কবিদের 
মধ্যে শরণ, পবনদূতত রচয়িতা ধোয়ী, উমাপতি ধর, আর্ধাসপ্তশতী রচয়িতা 

গোবর্ধন আচার্য, কবি জয়দেব বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন । জয়দেবের 

কাব্য সংস্কৃতি রচিত হলেও তার মধ্যে যে ছন্দ ও ভাবগতি লক্ষ্য করি তা 

একান্তভাবে বাঙলার লৌকিক প্রীণধর্মের অন্থকূল। জয়দেবের শ্রীগীত- 

গোবিন্দ রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কাব্য । রাধাক্ের প্রেম কাহিনী সেন-যুগেও বহুল 

প্রচলিত ছিল। সেন-আমলের ভাঙনের যুগধর্মান্যায়ী কামনা-বাসনা- 
বহুল রচন! হলেও শ্রীগীতগোবিন্দে যে শ্বতংস্ফর্ত কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাই 
তাতে জয়দেবের কবি-প্রতিভ1 নিঃসন্দেহে উচ্চ আসন লাভ করে । আবার 

পরবর্তী-কালে বৈষ্ণব সাহিত্য ও ধর্মকে এই কাব্য যখন অন্প্রাণিত করে 
তখন বৈষ্ণব মহাঁজনরা এই কাব্যের ভেতর থেকে নৃতন তত্বরনস লাভ করেন। 
এবং তখন থেকে বৈষ্ণব সমাজে জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ ধর্মগ্রন্থ হিসাবে 

গৃহীত হয়। সারা ভারতে জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ যেভাবে জনপ্রিয় হয়ে 

উঠেছিল আর কোনো কাব্যের পক্ষে ততখানি সৌভাগা ঘটেনি । 

জয়দেবের কাব্যে আমরা যে বুদ্ধ-ভক্তি ও প্রীতির নিদর্শন পাই তা 

নিশ্চয়ই সে যুগের উদ্দারৃষ্টিসম্পন্ন এক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোভাব বলে 
ধরে নেওয়! যেতে পারে । দশাবতার স্টোত্রে জয়দেব বুদ্ধদেবের উদ্দেশে 

পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে বলেছেন__ 
নিন্দসি যজ্ঞ বিধেরহই শ্রুতিজাতম্ 
সদয় হৃদয় দশিত পশুঘাতম্ 

কেশব ধৃত বুদ্ধ শরীর 
জয় জগদীশ হরে ! 

আবার তখনকার অভিজাত সমাজে রুচিবোধ কি রকম ছিল এই 

কাব্যে এবং ধোয়ীর পবনদূত কাব্যেও তাঁর দৃষ্টান্ত পাওয়। গেছে । তাতে 
সমজের ঘনিয়ে-আস ক্লান্ত দিনের ইজিতও পাওয়া যায়। কিন্তু রাজা ও 
রাজসভা যখন এই রুচিবোধের অনুকূলে তখন জাতির এই অনিবাধ 
অধোগতির সন্ধিক্ষণে কোনে প্রতিরোধ গ'ড়ে তোলা তখনকার সমাজের 

অন্য কোনো সচেতন মতবাদীদের পক্ষে হয়ত সম্ভব হয়নি । 

জয়দেবের পর আর তেমন কোনো কবির উল্লেখ আমরা এযুগে পাইনে। 



৩০ বাঙলা সাহিত্য পরিক্রমা 

শ্রীধর দাসের সদুক্তিকর্ণামবত একখানা সংকলন পুস্তক। আন্মমানিক ১২০৬ 

খীষ্টান্বে (১১২৭ শক) পুন্তকখানি সংকলিত হয় । এ পুস্তকে অন্তান্ত কবিদের 

সঙ্গে অনেক বাঙালী কবির রচনাও পাওয়া যায়। প্রায় চতুর্দশ শতকের শেষের 
দিকে প্রারুত বা অপভ্রংশে লেখা কতগুলি কবিতার একখান সংকলন পাওয়া 

যায়। বইখানির নাম প্রাকৃত পৈঙ্গল। ভাঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মতে প্রাকৃত 

পৈঙ্গলের অনেকগুলি কবিতা মুসলমান আগমনের পুর্বেও রচিত হতে পারে। 
পুর্বে বলেছি যে চর্ধার কিছু কিছু রচনা সেনরাজাদের মময়েও রচিত 

হ'তে পারে । রাষ্ট্রে ব্রা্মণ-আধিপত্য থাকলেও গুহা তন্ত্রমতের গোপম সাধনা 

এ যুগে চলা অস্বাভাবিক নয়। এযুগে সাহিত্যের আর কোন নিদর্শন আমরা 

পাচ্ছিনা । ৬দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ নামাক্ষিত ক'রে বঙ্গ 
ভাষা ও সাহিত্যের, চতুর্থ অধ্যায়ে শৃণ্যপুরাণ, মাণিকটাদের গান, নাথগীতিকা, 

কথা-সাহিত্য, ডাক ও খনার বচন প্রভৃতিকে আটশ' খ্রীষ্টাব্দ থেকে বারশ' 

খ্রীষ্টাব্বের মধ্যে এনে ফেলেছেন। এ নিয়ে পরবর্তী কালের সাহিত্যের 

ইতিহাস পরিবেশকর অনেক বাদান্থবাদও করেছেন। অনেকে ৬দীনেশ বাবুর 
এ মতকে একেবারে উড়িয়ে দিয়েছেন । বাঙালীর প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা 
করলে এসব কাহিনী ও প্রবচন যে প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিন্ন তা 

ধরে নেওয়া অযৌক্তিক হবেনা । হয়ত তার স্থুসংবদ্ধ লেখ্য রূপ বা সংকলন 

আমরা পরের যুগে পেয়েছি । শুশ্যপুরাণের ছড়া ব1 ধর্মঠাকুরের পুজাপদ্ধতিও 

যে পালযুগে বা তার আগে ছিলন! এমন বলা যায়না । পরে যখন সমগ্র রচনা 

স্থুসংবন্ধভাবে গ্রথিত হচ্ছে তখন অনেক সময় পরব্তীকালের অনেক রচনাও 

প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। কিন্তু যে রচনাগুলির উপর নির্ভর ক'রে ৬দীনেশ চন্দ্র সেন 

মহাশয় অষ্টম থেকে বারশ” শতাব্দী বলে স্থির করেছিলেন সে রচনাগুলি উক্ত 

কালের প্রামাণ্য রচন। হিসাবে হয়ত ততখানি নির্ভরযোগ্য নয়। তবে 

সমাজে বহুদিনের প্রচলন ও অনুশীলনের ফলে পরের দিকে হয়ত তার ভাষাগত 

ও প্রয়োজনগত পরিবর্তন ঘটেছে। 

তুক্ধা আক্রমণ পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যের আদিযুগের প্রথমভাগে বাঙলা 
ভাষায় রচিত সাহিত্যের নিদর্শন আমরা তেমন বেশী কিছু পাইনে | 'নান। রাষ্ট্র- 

বিপ্লবই হয়ত এই ন1 পাওয়ার প্রধান কারণ। বাংলার কোমধাব! ত্রান্মণ্যবাদের 

চাপে নিক্ষিয় হ'য়ে পড়ে নিজেদের অস্তিত্ব সামান্ই বজায় রাখতে 



তুকী-আক্রমণ ও তৎপরবর্তী কাল ৩১ 

পেরেছিল। জকন্ত, গাছ, লিঙ্গপুজা প্রভৃতি তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। পরে 
আর্য ও অন্-আর্ধ মিশ্রণের ফলে বাঙালী সমীজ আর্ধেতর ধারারও কিছু কিছু 
আচার সংস্কার ইত্যাদি গ্রহণ করে । সমাজে তান্ত্রিক প্রভাবও যথেষ্ট 
ছিল। তখনকার প্রাচীন লিপি ও দানপত্র ইত্যাদি থেকে বোঝা যায় ষে 
তখন সমাজ প্রধানত কৃষিনির্ভর ছিল, তবে ধনীর দল বর্তমান দিনের মতোই 
দরিত্রের পরিশ্রমে উৎপন্ন ফসলের উপরই বেশী পরিমাণ ভাগ বসাত। গ্রামই 
ছিল এ কৃষিব্যবস্থার প্রধান কেন্দ্র। 

বাঙলার সমাজে এমনিতে যে ভেদাভেদ বা বিভেদ বড়ো হয়ে দেখা 

দিচ্ছিল তুকাণ আক্রমণের পর তা অনেকটা কমে আসে । এ বিভেদ মুখযত 
ধর্মের বিভেদ এবং আগে থেকেই এ বিভেদ দেখা দিয়েছিল। ধর্মের 

বিভেদ কিছুটা কমে এলেও জীবনের মানের বিভেদের সঙ্গে সংস্কৃতিগত ও 

শ্রেণীগত বিভেদ ও ব্যবধান আগের মতোই রয়ে গেল। আমরা তার 

জের এমনকি পরবত্তী কালের মুকুন্দরামের চণ্ীমঙ্গলেও পাই । মুসলমান 
আবির্ভাবের ফলে সুফী প্রভৃতি ধর্মমতের প্রভাবও বাঙালী হিন্দু সমাজে দেখা 

দেয়। পরবত্তী কালের বৈষ্ণব সাহিত্য ও অন্যান্ত সাহিত্যে এই স্থুফী, 
আউল, বাউল প্রভৃতির প্রভাব লক্ষণীয় । 

তুকাঁ আক্রমণে সমাজে যে আলোড়ন দেখা দেয় তা! প্রধানত ধর্মকেন্দ্রি 
হ'লেও বিধ্বস্ত সমাজে একটা অনাগত ভবিষ্যতের সুচনাও করেছিল। রাষ্ট্র 

নৈতিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে সামাজিক দিক থেকে সারা বাঙলার 

ব্রাহ্মণ ও ত্রান্ষণেতর হিন্দুসমাজ সংস্কৃতিকে রক্ষা করবার জন্য যে নতুন 

রূপ পরিকল্পনা! করছিল তার পরিণতি সাহিত্য স্বষ্টিতে এবং বিরাট বৈষ্ণব 
ধর্ম রচনায়। 

তু্কী-আ্রনুমণ ও তশুপন্পবতী স্কাল 
বখ্ৎ-ইয়ারের বাউল দেশ জয়ের পর প্রায় ১২২৭-২৮ শ্রীষ্টাব্দের দিকে 

গিয়াসউদ্দিন খিল্জির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বখৎ-ইয়ার-ধারার রাজত্ব কাল 
শেষ হয়। গুখনও পুর্ববঙ্গে সেনরাজারা আছেন। মুসলমান আবির্ভাবের 
পর বাঙলার জনসাধারণের মধ্যে একটা একতাবোধ দেখা দেয়। ইলতুতমিশ 
যখন দিল্লীর সিংহাসনে তখন এবং তার পরে বাঙলার মামলুক শাসনকর্তাদের 



৩২ বাঙ্ল! সাহিত্য পরিক্রম। 

বিরুদ্ধে একদিকে বাঙালী অন্যদিকে আছোমরা ্াড়িয়েছিল। এই থেকে 

ইলিয়াশ শাহী আমলের পুর্ব পর্যন্ত মুসলমান স্থুলতানদের গৃহদ্বন্ব এবং ঘন ঘন 
যুদ্ধ প্রভৃতিতে বাঙ্লার বুকে একটান। নিরবচ্ছিন্ন শাস্তি দেখা দ্রিতে পারেনি । 

তখন বাঙলার সমাজে ছোটে বড়ো! সবাই একটা অজানা আশংকার মধ্যে 

প্রতিটি দ্রিন কাটাচ্ছিল। বিশেষ করে এসময় এদেশের হিন্দুরা ইস্লাম রাষ্ট্রের 
অধীনে থেকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছিল। বাঙলা দেশের 
অধিবাসীদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ছুটি কাল সাধারণত নির্ণয় করা হয়। 

প্রথমটি যখন জোর ক'রে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করানো হচ্ছে__আর দ্বিতীয়টি 
যখন স্ৃফিবাদী দরবেশ বাউল আউলিয়ার বৈষ্ণব প্রেমধর্মের মতো 
হাদয়স্পশখ করে ইস্লামধর্ম গ্রহণ করাচ্ছেন। শেষের কালটি ইলিয়াশ শাহী 
আমলের অব্যবহিতপুর্ব থেকেই শুরু হয়েছে বলে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে। 

কিন্তু স্বলতান শামস্থদ্দিন ইলিয়াশ শাহ্ থেকে হোসেন শাহের পুর্ব পর্যন্ত 
মুসলমান রাজত্বকালে অর্থাৎ চতুর্দশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যস্ত সময়ের মধ্যে 
বাঙলার সমাজ ও সাহিত্য একদিকে নতুন রূপ গ্রহণ করছিল অন্যদিকে বাড্ভার 

বুকে আপন প্রতিষ্ঠাও পাকা করে নিচ্ছিল। শামসুদ্দিন ইলিয়াশ শাহের সময় 

সার! উত্তর ভারতে মুহম্মদ বিন্ তুঘলকের খেয়াল খুসির রাজত্ব চলেছে। 
তার ধাক্কা বাঙলা দেশেও এসে পড়েছিল । ইলিয়াশ শাহী ধারার প্রথম দিকে 

নানা যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটেছিল । এসময় রাঙ্লার ধর্ম ও সংস্কৃতির ওপরও আঘাত 
কর হয়েছে । শামস্থদ্দিনের পুত্র সিকান্দার শাহের সময় অনেক বৌদ্ধ ও হিন্দু 

মন্দির প্রভৃতি মসজিদ নির্মাণের জন্য ভাঙা হয়। সে সময় বাঙলার হিন্দু, 
বৌদ্ধ ও নিয়বর্ণের সমাজের মানুষ আপন সংস্কৃতির স্বাক্ষর রাখার উদ্দেগ- 
আশংকাহীন কোনো মুহূর্ত পায়নি । 

তুক্ণা আক্রমণের প্রচণ্ততা তখনকার যুগের মান্ষের মনে কি ভীতি ও 
বিস্ময় স্ুষ্টি করেছিল, তার একটি প্রমাণ পাই শৃণ্যপুরাঁণের “নিরঞ্রনের 
রুষ্মা নামক কাব্যাংশে। তাতে দেখানো হচ্ছে যে বৌদ্ধদের প্রতি 
ত্রাহ্মণেরা অত্যাচার করাতে দেবতারা মুসলমান রূপে এসে হিন্দুদের মন্দির 
প্রভৃতি ধ্বংস করছেন। লেখক বলছেন-__ এ ্ 

বেদ করি উচ্চারণ বের্যায় অগ্নি ঘনে ঘন 
দেখিয়। সভাই কম্পমান, 
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মনেতে পাইয়া মর্ম সভে বোলে রাখ ধর্ম 

তোম! বিনে কে করে পরিস্ত্রীণ। 

এইরূপে দ্বিজগণ করে স্ষ্টি সহরণ 

এ বড় হইল অবিচার, 

অন্তরে জানিয়৷ মর্ম কৈলাস তেজিয়! ধর্ম 

মায়ারূপী হেল খোন্দকার । 

নিরগন নিরাকার হৈল ভেম্ত অবতার 

মুখেতে বলয়ে দ্বদার, 

ঘযতেক দেবতাগণ সভে হয়া! একমন 

আনন্দেতে পরিল ইজার। 

দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়া ফিড়া খায় রঙ্গে 

পাখড় পাখড় বোলে বোল, 

সেবিয়া ধর্মের পায় পণ্ডিত রামাঞ্ি গায় 

এ বড় বিষম গণ্ডগোল ॥ 

এই কাব্যাংশে তুকী-আক্রমণ ও ধ্বংসলীলারই ইঙ্গিত করা হয়েছে। 
ধর্মের "দেউল দেহারা” তাদের হাতে বিধ্বস্ত হচ্ছে। এই ছুরধোগের ক্ষণে 

নিজেদের ঘর সামলানও দায় হয়ে উঠেছে। অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধর! 
তখন বাঙলা দেশ ছেড়ে নেপালে আশ্রয় নিয়েছিলেন_-এমনকি, কামরূপ 
প্রভৃতি অঞ্চলেও আশ্রয় নিয়েছিলেন । পুর্ববঙ্গে সেন, বর্মণ প্রভৃতি রাজার! 

তৃকাঁ-আক্রমণ ও বিজয়ের পরও সেখানে নিজেদের রাজত্ব বজায় রেখেছিলেন । 

কিন্তু সর্বদা সশস্কিত জাতির জীবনে সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশের পথ তখন 

রুদ্ধ বললেই চলে । 

বিগ্ভাপতি তার “কীতিলতাশ্য হিন্দু-মুসলমানের মিলনকে যেমন কামন। 
করেছেন, তেমনই হিন্দুদের উপর তুর্কদের অত্যাচারের কাহিনীও বর্ণনা 
করেছেন। এর্তনি বলছেন-__ 

হিন্দু তুকুকে মিলল বাস, 

একক ধম্মে অওকো। উপহাস । 
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কতা বাঙ্গ কতনু' বেদ, 

কতন্থু মিলিমিস, কতহু' ছেদ। 

কতহু তুরক বরকর, 

বাট জাইতে বেগার ধর । 

ধরি আনএ বাভন-বড়আ, 
মথ 1 চড়াবএ গাইক চুড়য়া। 

ফোট চাট জনউ তোড়, 

উপড় চড়াবএ চাহ ঘোড়। | 

ধোআ উড়িধানে মদিরা সাধ, 

দ্রেউল ভাগি মসীদ বাধ। 

হিন্দু বোলি দুরহি নিকার, 

ছোটেও তুরুকা ভভকী মার। 

[ ডাঃ স্বকুমার সেনের অনুবাদ ঃ “ভিন্দু ও তুরুকের বাঁস কাছাকাছি, কিন্ত 

একের ধর্মে অপরের উপহাস । একের বাঙ্ (আজান), অপরের বেদ। কারো 

সমাজে মেলামেশা, কাঁরো সমাজে ভেদ |-.*-**---০৭ কত তুরুক রাস্তায় যেতে 

বেগার ধরে। ব্রাহ্মণ-বটুকে ধরে এনে তার মাথায় চড়িয়ে দেয় গোরুর রাঙ, 

ফোটা চাটে, পৈতা ছেঁড়ে, ঘোড়ার উপর চাঁয় চড়াতে । ধোয়! উড়ি ধানে 

মদ চোলাই করে, দেউল ভেঙে মসজিদ বানায় ।-.---***-*** হিন্দুকে বলে, দুরে 
নিকালো। তুরুক ছোট হলেও বড়োকে মারতে যায় ।+ ] 

ইলিয়াশ শাহী আমলের প্রথম পর্যায়ের শেষে এবং শেষ পর্যায়ের মাঝে 

আমরা বাঙলার হিন্দু রাজা গণেশ ও তৎপুত্র যছু বা জলালুদ্দিনের রাজত্ব 
কালের সংবাদ পাই। কৃত্তিবাস যে গৌড়েশ্বরের বর্ণনা করেছেন তিনি কি 
এই রাজা গণেশ ? আইন-ই-আকবরী প্রভৃতিতে গণেশকে রাজা কংশ বলে 

নামাস্কিত করা হয়েছে। গণেশ নিশ্টয়ই হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই 
খুব প্রিয় ছিলেন । তারিখ-ই-ফিরিস্তা বলে যে, গণেশের মৃত্যুত্ু পর তাকে 

পোড়ানো হবে ন কবর দেওয়া হবে এ নিয়ে গণ্ডগোল দেখা দেয়। গণেশের 

পুত্র যহ্ বা জলালুদ্দিন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও হিন্দু মনোভাব সম্পূর্ণ 
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কাটিয়ে উঠতে পারেননি । বৃহস্পতি নামক পণ্ডিতের প্রতি তার সম্মানজনক 

ব্যবহারে তার প্রমাণ পাওয়। যায়। ৬দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় চণ্তীদাসকেও 

এসময়ে অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের দিকে এনে ফেলেছেন । 
এতদিন ষে রাষ্ট্ীনৈতিক অরাজকতা বিরাজ করছিল এসময় থেকে তা 

কিছুট। প্রশমিত হয়ে আসে। জনসাধারণও নিজেদের তাগিদে একতাবদ্ধ 
হতে চেষ্টা করছে। বাঙলা দেশে নবউথ্থানের একটি ক্ষীণ সম্ভাবনাও 

দেখা দিয়েছে । রাঁজশক্তি কিছুটা সহানুভূতিশীল হয়েছে । গণেশের সময় 

থেকে বাঙ্ল। সাহিত্যের সম্মান কিছুট। বেড়েছে । সাহিত্য নিশ্চয় রাঁজান্ুগ্রহ 

বা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করছে । আমরা কৃত্তিবাসের গৌড়েশ্বর বর্ণনা থেকে 

যদি রাজা গণেশকেই মেনে নিই তাহলে বলা যেতে পারে বাল দেশের যে 
জনসাধারণ এঁক্যবদ্ধ হবার চেষ্টা করছিল সেই বাঙ্লারই বিছজ্জন-সমাজ 

আবার অনেক দুর্যোগের অবসানে রাজার সহানুভূতি লাভ ক'রে এসময় 

বাঙলার সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সুযোগ পেল। 

এদেশের আদিবাসীর! প্রধানত কোমপ্রথায় বাধা ছিল। তার! 

তাদের কোমগত ধর্ম-অনুষ্ঠান 'প্রভৃতিই মেনে চল্ত। কাজেই বহিরাগত 

শাসকবর্গ বা বিজেতৃবর্গ যে ধারা বহন করে এনেছিল তা অভিজাত সমাজ- 

স্তরেই আবদ্ধ ছিল। তারা এই আদিবাসী কোমদের মধ্য নিজেদের 

সংস্কৃতির ধারাঁকে প্রবাহিত করবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে কিন্তু তাদের 

নিজস্ব সংস্কারে-বাধা জীবনের অস্তিত্বকে একেবারে বিলুপ্ত করে দিতে 

পারেনি । কিন্ত তারা আচারে ব্যবহারে হিন্দু-ত্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি গ্রহণ ন! 

করলেও অপেক্ষাকৃত উদার বৌদ্ধসংস্কৃতির কিছু কিছু গ্রহণ করেছিল। খ্রীষ্টীয় 

দ্বাদশ শতাবীর মাঝামাঝি থেকে বৌদ্ধরা দুর্বল হয়ে পড়েছে- ব্রাহ্মণরা 
আবার আপন জাত্যাভিমানে মাথা উঁচু করে দাড়িয়েছে । আর এদিকে 
শি্পন্তরের ধ্যানধারণার মধ্যে নতুনত্ব কিছু কিছু এসে পড়েছে । বৌদ্ধ তত্ত্রযত 
নজের কথা স্পষ্ট বলতে ন1 পেরে প্রভেলিকার স্ষ্টি করেছে চধার ভেতর দিয়ে। 

যন্তরে লৌকিক ধর্মবৌধ তখনও অর্ধজাগ্রত। এতর্দিন ধরে বনুধাবিভক্ত 
ঙলার বিভিন্নমতাবলম্বী জনসাধারণ যে একট! বিশেষ সমতার দিকে যাত্রার 

[থে মিলিত হবার চেষ্টা করছিল তার পরিচয় যদিও চতুর্দশ শতকের পরের 

হিত্য রচনা থেকে পাচ্ছি তবুও তার মিলিত হবার আশু প্রয়োজনবোধ 
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জাগিয়ে তুলল তৃক্ণা-আক্রমণের পর থেকেই । আর্ধেতর ধারা ও ব্রাহ্ষণ্য ধার! 
এবং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ধারার জ্রিবেণী প্রায় একবেণী হয়ে এসেছে । নান৷ মতবাদের 
দেব-দেবীদের নিয়ে সামপ্তস্ত স্থাপনের চেষ্টা চলছে | তুকারশ-আক্রমণের 
পর সাম্রাজ্য বিস্তার ও ইসলাম ধর্মের ব্যাপক প্রচার বিদেশাগত মুসলমান 
শক্তির প্রধান লক্ষ্য হ'ল। ইসলামের “এক ধর্ম ও তার সংস্কৃতি অঙ্গাঙ্গিভাবে 

জড়িত। আর তখন রাষ্ট্রের কর্ণধারও মুসলমান শক্তি। কাজেই তাঁকে 

ঠেকাবার জন্ত যে শক্তির প্রয়োজন তখনকার বাঙালী সমাজ অন্ুভৰ করছিল 
তাই ধীরে ধীরে বূপ নিচ্ছিল তুকর্-আক্রমণের ধান্তা খেয়ে। তখন থেকে 
সবাই মিলে এক জায়গায় দাড়িয়ে বাধার প্রাচীর গণ্ড়ে তোলবার চেষ্টা 

করছে । কিন্তু সম্মিলিত শক্তিপুর্ধের যুদ্ধবিগ্রহাদির ভেতর দিয়ে বাধা 

দেবার যে প্রয়াস ও বার্থতা লক্ষ্য করেছি তার চাইতেও বড়ো! প্রয়াস হ'ল 
সংস্কৃতি দিয়ে সংস্কৃতির পথরোধ করা । সংস্কৃতিকে বিজিত হতে না দেবার 

চেষ্টা আমর] পঞ্চদশ শতাব্দীর সাহিত্য রচন1 থেকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করব। 

কিন্ত ইলিয়াশ শাহী আমলের দ্বিতীয় পর্যায় থেকে অর্থাৎ ১ম নাসির উদ্দিন 
মাহমুদ শাহ্ (১৪৪২--১৪৫৯ ) থেকে বাঙলা ও তার আশে পাশে বিহার, 

আসাম প্রভৃতি জায়গায় অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হলেও মুসলমান শাসন- 
কর্তাদের মনোভাব সমাজ ও সাহিত্য গঠনের বেশ কিছুটা! অনুকূল হয়েছিল। 

রুকলুর্দিন বারবক শাহের সময়ে (১৪৫৯-__-১৪৭৪) বাঙ্ল] সাহিত্য রাঁজানুগ্রহ 
লাভ করেছে৷ মালাধর বস্তু বারবক শাহের অনুগৃহীত ছিলেন বলে নিজে 

উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর কাছ থেকে গুণরাজ খান উপাধি লাভ করেন। 

তাঁর পুভ্রও সত্যরাজ খান উপাধি পেয়েছিলেন । অবশ্ত তারপর সামস্থদ্দিন 
ইউসুফ শাহ (১৪৭৪--১৪৮১) ও জলালুদ্দিন ফথ. এর € ১৪৮১--১৪৮৭ ) 

রাজত্বের পর হুসেন শাহের রাজত্বের পুর্বে অন্তত ১৪৯৩ সাল পধস্ত আবার 

বাঙ্ল। দেশে অন্যায় শাসনের সুত্রপাত হয়। এই ছয় বছরের মধ্যে হাবসী 
শাসনকর্তাদের আমলে যে অরাজকতা দেখা দিয়েছিল তাতে বাঙলার 

সাহিত্য ও সমাজের অগ্রগতির প্রভূত ক্ষতি হয়। অনেক শিক্ষিত ও সন্তাস্ত 

লোককে এই হাবসী শাসন-কর্তাদ্দের খেয়াল-খুসিতে প্রাণ হারাণ্তে হয়। 

মুসলমান শক্তির সহাহ্ুভূতিশীলতার কারণ দেখাতে গিয়ে শ্রদ্ধেয 

শ্রীগোপাল হালদার মহাশয় ১৩৫৮ সালের শারদীয়া “পরিচয়” পত্রিকায় 
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বলেছেন যে, মুসলমানরা বাঙলা দেশে যখন স্থায়িভাবে বসবাস করতে 

লাগলেন তখন বিবাহ প্রভৃতি নান। বন্ধনের ভেতর দিয়ে তার! প্রায় 

বাঙালী হয়ে উঠেছেন । ধর্মান্তরিত বাঙালী মুসলমানরা বাড়ল! ভাষ! ব্যবহার 
করতেন । বাঙ্লার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে বিদেশী মুসলমানরাও তাদের দুরধর্ধতা 
হারালেন। পরে দেখা গেল যে যদিও তারা আরবী, ফার্সী প্রভৃতি ভাষা 
ব্যবহার করছেন, সাহিত্যের ক্ষেত্রে তারা বাঙলা ভাষাকেই উৎসাহিত 
করছেন। অথচ এই সাহিত্য স্থষ্টির মূলে বাঙালীর ভাব-ধর্ম প্রকাশের 

আকুলতা। দেখা দিলেও সেখানে একটা সংস্কৃতি রক্ষার প্রতিরোধী সাহিত্য- 

স্থষ্টির আভ।সও রয়েছে । আদিষুগের দ্বিতীয় পর্যায় থেকে প্রায় সমগ্র 

মধাযযুগেই এব্যাপার দেখতে পাই। প্রাক্-চৈতন্তযুগ বা আদি মধ্যযুগে 

যে সব রচনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে তাতে কোথাও মুসলমান 
রাঁজশক্তির সহানুভূতির স্পষ্ট স্বাক্ষর রয়েছে, কোথাও বা ধর্মনহিষণণতার স্পষ্ট 

আভাস আছে । মুসলমান প্রভাবের ভিতর বাঙলার সমাজে যে সাহিত্য গড়ে 
উঠতে পেরেছে এটাই সব চাইতে বড়ো কথা। আরও বড়ো কথা এই 

যে, এই সমম্ন থেকে একটা হিন্দু জাতীয় সেন্টিমেপ্ট বা ভাববিভোরতা 
যে গড়ে উঠছে এবং এই ভাববিভোরতা যে সমাজকে সংঘবদ্ধ হবার স্বযোগ 
দিয়েছে তাও এযুগে লক্ষিত হয়। 

এই সময়ে বহিঃ ও আভান্তরীণ বিপর্ধয়ের ধাক্কা সামলে নিয়ে বাঙালী 
কতকটা আত্মস্থ বা ধাতস্থ হয়ে উঠছিল। সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতিশীল মনের 

প্রকাশ দেখা দিচ্ছে সাহিত্যস্থষ্টির প্রচেষ্টায় । এ যুগের পুর্ব থেকেই যেমন 

বিভিন্ন ধর্মমতের আচার নিয়ম সংস্কারের মধ্যে একটা বোঝাপড়া চলছিল, 
তেমনই তখন আবার ব্রাহ্ধণ্যবাদের সঙ্গে ব্রাহ্মধণ্যেতরের যে দ্বন্ব চলছিল 

তার কিছু কিছু নিদর্শন পরের দিকের চৈতন্তজীবনী (বিশেষ করে চৈতন্য 

ভাগবত ), ধর্মমঙ্গল প্রভৃতিতেও পাওয়া যায়। আবার এই সময়ের রচনায় 

মুসলমান স্ফী বাউল প্রভৃতির ভাবাদর্শ এবং আরবী ফাসী শব্দসস্ভার 
বাঙ্ল। ভাষা ও সাহিত্যকে সম্দ্ধ ক'রে তুলছে, এমন কি কাহিনী অংশে 
বিজেতাকেও সংযুক্ত করা হচ্ছে। এসময় বাঙালী মুনলমান সাহিত্যিকের 
দান না থাকলেও মুসলমানশক্তির এই দান অনম্বীকার্য। 

আবার বাড্লার সমাজ সুরে ধর্মদন্ব এত স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছিল 
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যে একমতের লোক অন্যমতাঁবলম্বীর নিগ্রহে যারপর নাই আনন্দ প্রকাশ 
করছিল । এক সম্প্রদায়ের দেবদেবী নিয়ে অন্য সম্প্রদায় যে বেশ বিদ্রুপ 

করছে, এটা তখনকার শিব চণ্ডী প্রভৃতির ছুর্গতি দেখলে বোঝা যায়। 
বিশেষ ক'রে প্রধান ও মুখ্য ধর্মমতগুলির বোঝাপড়ার দিক দেখা দ্রিলেও 

ছোটখাটে| দেবদেবীদের মানুষের নানা প্রয়োজনের গণ্ডীতে টেনে এনে 

তাদের নিয়ে সমাজে এক একটা উপদলও গড়ে উঠছিল। এবং 

তাদের সাহিত্য ও সমাজে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য নাঁনা লেখক 

লিখতে শুরু করলেন। কোনে কাব্যে দেখি শিব বিষ্ণুর চেয়ে বড়ে। দেবতা, 

কোথাও বিষ্ণুর চেয়ে চণ্ডী বড়ো, আবার কোথাও সর্পদেবী মনসা প্রাচীন 
শিব ও চণ্ীর চেয়েও বড়ো হচ্ছেন। সমাজে যে সব বাধা-বিপত্তি ভয় 

নিয়ে মানুষের বাস করতে হয় তারই একট প্রতীক কল্পন1 ক'রে নিয়ে 

তাতে তারা এশী রূপ দিতে শুরু করলেন। কিন্তু এতসব করেও তারা 

বৃহত্বরের আনন্দকে ভোলেননি, নিজেদের একেবারে হারিয়ে ফেলেননি । 

ষে সংস্কৃতির প্রতিরোধ রচিত হচ্ছিল, তারই ছায়ায় বসে তার। বৈচিত্র সৃষ্টির 

প্রয়াস পেয়েছেন। এই স্থযোগ পাওয়া গিয়েছিল বাঙ্লার স্থলতানদের 

দেশে শৃংখল1 আনবার ও বজায় রাখবার সযত্ব প্রচেষ্টায় । এবং এই প্রচেষ্টা 

বাঙালীর সংস্কৃতিকে গণ্ড়ে তোলবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল বাঙালীর 

ংস্কৃতির আরও ব্যাপক প্রসার ঘটেছে হুসেনশাহী আমলে । তাই নে যুগে 

সম্ভব হয়েছে সমাজের এক্যবন্ধন প্রচেষ্টার এবং চৈতন্ত রূপ বিরাট ব্যক্তি- 

প্রতিভার আবির্ভাবের । সে আলোচন। আরও পরে আসবে। 

তুকণ-আক্রমণের পুর্বের বাঙ্লা সাহিত্যে অর্থাৎ চর্ধাচর্যবিনিশ্চয় "ও 
অন্যান্ত দোহ]1 প্রভৃতিতে এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত পুস্তকে আর লোকমুখে 

প্রচলিত বা কোনে বিলুপ্ত লোকসাহিত্যে তখনকার বাঙালী সমাজের একটি 
চেহারা আংশিকভাবে ধরা পড়েছে । কিন্তু তুকশ-আক্রমণের পরে এবং 
প্রাক্চৈতন্য পর্বে বাঙ্লার তৎকালীন ও তৎপুর্বের সমাজেরও বেশ কিছু 
নিদর্শন পাওয়া যায়! 

আমরা অনেক সময় নানারকম যৌনপ্রবৃত্তি ও বিকৃতিকে একটা 
ধ্বংসোন্ুখ সমাজের বা যুদ্বোত্তর কালের সমাজের ভেঙে পড়ার লক্ষণ 

ব'লে অভিহিত করি। কিন্তু এই প্রাচীন কালেও এই প্রবৃত্তি অন্যভাবে 
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প্রকাশ পেয়েছে । তত্বের দিক থেকে বৌদ্ধ শৈব (নাথ) পন্থীদ্দের এবং 
তান্ত্রিকতার ধারক শুন্তবাদীদের মণ্যে প্রচ্ছন্ন দেহসীমার সাধনা ছিল। 
প্রজ্ঞা ও উপায়ের যে মিলনে মহান্থখের ইঙ্গিত রয়েছে তারই হিন্দুচিহ্নও 

এ যুগের সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। শ্রীরুষ্ণকীর্তনে সহজিয়া মত ও 

তার নিদর্শন পাওয়া যায়। বৈষ্ণব-সহজিয়া মত যে চৈতন্যোত্বর যুগে রূপ 

লাভ করেছিল ত। নয়, বরং শ্রীচৈতন্টের পূর্বে প্রায় সেনরাজাদ্দের আমল 
থেকেই যে এই মত দেখ! দিয়েছিল তা জোর করে বল! যেতে পারে। 
এই সময় থেকে রাধাকুষ্ণ প্রেমলীল1 বাঙালীর চিত্ত হরণ করেছে । এবং 

রাধাকষ্জ নিয়ে নানারকম কবিকল্পনাও চলেছে । মহাপ্রভুর প্রেমভক্তির 

পুর্বাভাস জয়দেবের কাব্যে পাই । তবে বৈষ্ণব ধর্মমত আরও আগেই দেখা 

দিয়েছিল। জয়দেবের পর মিথিলার বিগ্যাপতি এবং চণ্ীদাস প্রভৃতির 

পদে সহজিয়া মতের প্রভাব রয়েছে। তুকা-বিজয়ের আগে থেকেই রাধারুষণ 
প্রেম-আখ্যান বাড়ল! দেশে যে প্রচলিত ছিল এটা মনে করা অসঙ্গত হবেনা । 

জয়দেবের সময় এ কাহিনী ত বেশ প্রচলিত ছিল । তবে এ প্রেম-আখ্যানের 

সঙ্গে যে মানবীয় প্রেম বাঁ লৌকিক প্রেমের মিশ্রণ ঘটেনি এ কথা অন্তত 
জয়দেবের গীতগোবিন্দ পড়ে অস্বীকার করা ছুক্ষর। 

এই সহজিয়া মত বাঙালী বৈষ্ণবর্দের মধ্যে এসে পড়ার মূলে বৌদ্ধ, শৈব, 
শাক্ত এবং তত্রমতও রয়েছে । এই সহজ সাধনার প্রজ্ঞা ও উপায় যেমন নর- 

নারীজীবনে প্রকাশ পেল এবং নর-নারীর মিলনের ভিতর দিয়েই প্রবৃত্তি 

নিবৃত্তি সাধনাও যেমন দেখা দিল, ঠিক তেমনই এই সাধনার নামে উচ্ছঙ্খল 
মিলনও যে দেখা দেয়নি ত1 নয়। অনেকে এই সহজ সাধনাকে ধর্মের আবরণে 

ব্যভিচার বলে মনে করেন । তবে এ কথা বলা যেতে পারে যে, বুদ্ধদেবের 

নির্দিষ্ট ধর্মমতের কঠোরতা থেকে রেহাই পাবার জন্য পরবর্তীকালে এই রকম 

একটি অপেক্ষাকৃত সহজ পথের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বৌদ্ধযুগেও 
তার শেষ রক্ষা হয়নি। এবং বৈষ্ণব ধারাতেও একই ব্যাপার ঘটেছে। 

তা ব'লে ধর্মমতগুলোকে একেবারে তুচ্ছ ব'লে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। 
নানা ধর্মমত্ের আচার-ব্যবহার সংস্কারপদ্ধতি প্রভৃতি নিয়ে তখন সমাজ গড়ে 

উঠছে। কাজেই শুধু ভালে পাওয়াও ভার। তবে এটা সত্যিকথা যে, ধর্মের নামে 
সমাজে বেশ কিছুট। বাড়াবাড়িও দেখা দিয়েছিল। মুসলমান নবাবের শেষ 
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পর্যায়ে দরবারের বিলাসব্যসন ও শৈথিল্য এবং এই সাধনার আঙ্গিক-প্রাধান্ত 

শেষপর্যস্ত জাতিকে এতটা আত্মবিশ্বত করে তোলে যে তারই ফাক দিয়ে 
বিপর্যয়ের চরম দূপ দেখা দিয়েছিল ইংরেজ জাতির আবির্ভীবে । ইসলাম- 
ংস্কৃভি ও ধর্ম থেকে নিজেদের মুক্ত রাখবার জন্ত সেদিনের বাঙালীর মধ্যে 

যেমন বিভিন্ন ধর্মমত ও তার বাহন সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, তেমনই নিজ 

নিজ ধর্মের স্বাতন্ত্র বজায় রাখার চেষ্টার মাঝে দলাদলিও দেখা দিয়েছিল । 

এই দলাদলির মনোভাব, ছোটো বড়োর বিভেদকে ভিত্তি কয়ে আচার- 

-স্কারের বিভেদ ও ধর্ম-অনুষ্ঠানের বিভেদের ভেতর দিয়ে, প্রাচীন কাল থেকে 
চলে আসছে। | 

প্রাকচৈতন্ত যুগের সাহিত্যে যে সমাজের পরিচয় পাই তা প্রধানত 

বাঙলার প্রথম সমাজবন্ধনের যুগের এবং তুক্ণ-আক্রমণের যুগের | মনসামঙ্গল 

এবং আরও পরের চণ্ীমঙ্গল, ধর্মমজল প্রভৃতি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ | তবে 

তার পূর্বের যুগের কিছু কিছু চিত্রও আমরা পেয়েছি । তুক্ণ-আক্রমণের 
একটি ইতিকথা স্ৃতিবিজড়িত হলেও তখনকার বাঙালী মনের আতঙ্কিত 

দিক তখনকার সাহিত্যে প্রকাশ পেয়েছে। এই কাব্যগুলিতে যেসব 

কাহিনীবস্ত রয়েছে তা একই যুগের নয়। কিছু অকৃত্রিম লৌকিক অংশ, 
এবং কিছু পরের দিকে সমাজের উচ্চস্তরে দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করবার 

জন্য নৃতন আখ্যান অংশ-_-আবার কোথাও মুসলমান শক্তির মহিম। 

হ্বীকৃতির প্রকাশ অংশ-- এই নিয়েই কাব্যগুলি রচিত হয়েছিল । প্রথম সমাজ- 

বন্ধনের যুগে রাঁজশক্তির সঙ্গে সঙ্গে বৈশ্তশক্তিও স্বীকৃত হয়েছিল? চীদবেনে 
এবং পরের দিকের ধনপতি সদ!গর প্রভৃতি তার উদাহরণ। পরে অবশ্য 

সেন আমলে এরা সমাজে অনেকখানি নেমে ষযান। তবে ব্যবসাদার ও 

টাকাপয়সাওয়ালা লোকের প্রতিপত্তি পরের দিকে সমাজে জাতবিচারের 

ততটা অবকাশ রাখেনি । সাহিত্যে সমাজের নিম্স্তরে ধন। মোনা, লক্ষ্য 

প্রভৃতি নগণ্য সাধারণ লোকেরও পরিচয় পাওয়া ষাচ্ছে । অবশ্তি এটা 

ভুল্লে চলবেনা ষে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যস্ত বাঙলার সাহিত্যে প্রধানত 

দৈবীমহিম1 কীর্তনের যুগ চলেছিল এবং তার দ্বারা জনসাধারণকে অভিভূত 

রাখা তখন রাজশক্তির রাজ্যশাসন করার পক্ষে বডে। রকমের অস্্ ছিল। 

এই মনোভাব প্রাচীন কাল থেকে সবদেশেই দেখ! দিয়েছে । দৈবীশক্তির 
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দোহাই দিয়ে সাধারণ মানুষকে বশীভূত রাখার ব্যাপারে প্রাচীনকালে 

পুরোহিততস্ত্র বড়ো রকমের সহায় ছিল। 

তখনকার রচয়িতারা সাধারণত অসচ্ছল পরিবারের লোক ছিলেন । 

তাই তাঁদের রচনায় বডেো। রকমের এশ্বর্ষের পরিচয় দিতে গিয়েও দরিদ্র 

্বল্পবিত্ত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়ই বেশী পাওয়। যায়। ধারা তখনকার ভূম্বামীদের 
আশ্রিত ছিলেন তীদেরই বরাত ভালো! । 

সমাজের নিচতলায় যেসব দেবদেবীর পুজ। পাচ্ছিলেন, তারা যে ভঙ্্রাসনে 
পাকাপোক্ত হয়ে বসছেন তার প্রমাণ এইযুগের সাহিতোো পাউ । এরা যে 

চিরকালই নিচতলার বাসিন্দা ছিলেন তা নয় । তবে নানা মতবাদের খেলায় 

তাদের স্থান বদল করতে হয়েছে । অবশ্ঠ ব্রাহ্ধণেতর সমাজে কিছু কিছু 

দেবদেবী নিজেদের স্থান করে নিয়েছিলেন । পরে যখন তাদের প্রচণ্ড শক্তি 

উচনীচু সমাজের সর্বত্র ভীতির কারণ হয়ে উঠছিল তখন থেকে উচ্চস্তরের 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠারা তাদের কাছে বশ্ঠত] স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছিল। 

অন্যদিকে পারিবারিক ও সামাজিক প্রয়োজনে ধাদের পুজা প্রচলন 

একান্ত দরকার হয়ে পড়েছিল তারা নারী-অধ্যুষিত অন্দরমহলে নিয়মিত 
পুজা পাচ্ছিলেন। কিন্তু তারা খুব মুখ্য বা 10000916806 হয়ে উঠতে 

পারেন নি। তাই তীদের নিয়ে কোন স্থাধিসাহিত্যও রচিত হয়নি । অথচ 

সমাজে এইসব দেবদেবীর প্রতিপত্তিও কম ছিল না। লৌকিক দেবতা ও 
লৌকিক ধর্মাচরণও তখন একটি বিশেষ লক্ষণীয় ব্যাপার। অনেক সময় 
একই দেবত। শাস্ত্রে এক ভাবে বণিত আবার লৌকিক দৃষ্টিভঙ্গিতে 
অন্যরকম । যেমন মেয়েদের ব্রতকথার স্র্য। স্্যব্রত এবং ছড়াকাহিনী 
প্রাক-আর্ধ ভারতীয়দের মধ্যেও নিশ্চয় ছিল। এর সঙ্গে আবার আর্ধদের 
নানা রকম ক্রিয়া কলাপ অনুষ্ঠান বা ব্রত প্রভৃতি মিশে প্রাচীন লৌকিক 

ব্রতগুলির চেহারাও বেশ বদল করেছে । তবে এই লৌকিক ব্রত এবং সেই 
সঙ্গে উক্ত দেব-মাহাত্মা বিষয়ক ছড়। ও কাহিনীগুলির কালের পরিবর্তনের 

সঙ্গে বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি । কারণ, বাঙলার সমাজের বহিরঙ্গে যতট! 

পরিবর্তন ঘটেছে, অন্দর মহলে ততটা ঘটেনি । ব্রতগুলি নারীদের মধ্যে 

বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। কুমারী ব্রত, পুণিপুকুর ব্রত, বুষ্টি কামনা ক'রে 

ব্রত, আবার বধার দিনে আত্মীয় পরিজন যাতে নিবিষ্বে ঘরে ফিরে আসতে 
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পারে তার জন্য ব্রত-_যাঁকে ভাছুলি ব্রত বলা হয়__এইসব এবং আরও অনেক 
ব্রত অনুষ্ঠানে বাঙলার নারীসমাজের অন্তরের আকুল কামনা ফুটে উঠেছে। 
ভাছুলি ব্রতে নারী প্রার্থনা জানায় “নদী! নদী! কোথা যাও। বাপ ভায়ের 

বার্ত! দ্বাও, । এই আকুলতা নারীহৃদয়েরই আকুলতাঁ। বংশপরম্পর1 নারী- 

সমাজ এই ব্রতগুলি নিয়েই কাটিয়েছেন। তার বিশেষ কোনো পরিবর্তনও 

ঘটেনি। বুড়ো ঠাকুরুণ, স্থবচনী, নিত্যযঠী, ঘেটু, কুলুই, ইতু প্রভৃতি 
আমাদের কোমধারার দেবদেধীর গ্রামাসংস্করণ! আর সবই এক সংস্কারের 
আশবেষ্টনীর মধ্যেই রয়েছে । সব দেবদেবীরাই ষে প্রাচীন দিন থেফ্চেই ছিলেন 
তাও নয়। পরেও অনেক নতুন নতুন দেবদেবীরা আমাদের সামাজিক ও 
পারিবারিক জীবনের প্রয়োজনে আবিভূত হয়েছিলেন। এই গ্রাম্য ব্রত- 

কথার দেবদেবীসম্পফিত সাহিত্য আমবা অনেক পরে পেয়েছি । বোধ হয় 

ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে এইগুলি রচিত বা সংকলিত হয়েছে । 

অনেকগুলি ত আজও মুখে মুখে প্রচলিত রয়েছে । এবং ভাষাও যুগের 

পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবতিত হয়ে আসছে । সাহিত্যের অভাবে 

তাদের ভাষার প্রাচীনত্ব ও সাহিত্যগত রূপের কোনো পরিচয় পাই না । 

প্রাক-চৈতন্ত যুগেও এইসব লৌকিক গ্রাম্য দেবদেবীর পুজা নিশ্চয়ই প্রচলিত 
ছিল। কিন্তু নিয্নম রক্ষার মতো থাকাতে হয়ত সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে 

উঠতে পারেনি । 

এই যুগে বাঙালীসমাজের প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল । তু্কী- 
আক্রমণের পুর্বে যে সমাজের স্থনিদিষ্ট এঁক্যবূপ পাইনি তুক্খ-আক্রমণের পর 
মুসলমান রাজত্বকাল থেকে তার একটা কাঠামো! গড়ে উঠেছে । এর আগে 

যে সমাজ ছিল তা৷ উচুনিচু নানাভাবে বিভক্ত হয়ে থাকাতে তার সামগ্রিক 
রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেনি । কিন্তু এ সময় থেকে নিজেদের এক্যবদ্ধ করার চেতন 

বাঙালী সমাজে দেখা দেয়। 

ব্রাহ্মণ্যবাদের ক্লাসিকাল ধারার পুনঃপ্রতিষ্টার সময় যে ব্রাহ্মণ্য শক্তি নারী- 

সমাজকে নানা শাসননির্দেশের ভেতর দিয়ে অন্দর মহলে কোনঠাসা করে 

রেখেছিল, এযুগে তার কিছু কিছু ব্যতিক্রমও দেখতে পেয়েছি! বাঙ্লাম়্ 

মেয়েদের অবাধ-স্বাধীনতা কোনে! দিনও ছিল বলে প্রমাণ পাইনা । প্রাচীন 

কালেও বাঙলা দেশে অবরোধ প্রথা ছিল। তবে সম্ভবত আধ ও অন্- 
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আর্য সংমিশ্রণের ভেতর দিয়ে বড়ো ঘরের মেয়েদের কিছুট। ত্বাধীনত ছিল। 

মনসামঙ্গলের বেহুল1 চরিজ্রে তার কিছুট! আভাস আছে। কিন্তু সমাজের 

নিয্শ্রেণীর নারীদের বাইরে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে হ”ত। 
সাহিত্যে দেবদেবীর মহিমা কীতিত হলেও অভিজাত এবং নিয্নবিত্ত 

শ্রেণীর সংবাদও কিছু কিছু পাওয়া যায়। রাজরাজড়া, বণিক শ্রেণী এবং 

সঙ্গে সঙ্গে বিত্বহীন দরিদ্র শ্রেণীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরিচয় পেয়েছি । 
এই দরিভ্র ও বড়োর ভেদাভেদে কোনে! আন্দোলন গড়ার মতো! যুগ ত নয়, 
কারণ যুগধর্মই তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির । আর বাঙ্লার রাষ্ট্র ও সমাজে 
পুরোহিত, রাজা, বৈশ্ঠ শৃদ্রপরম্পর1 বিবর্তন ঘটার স্থযোগ হয়নি। নানা 

রকম রদবদলের ভেতর দিয়ে বাঙালী কেবল আপনার স্বাতন্ত্রয বজায় রাখতে 

চেষ্টা করেছে । নিজের এবং পরের অনেক চিন্তাধার। থেকে মালমশল৷ 

যোগাড় করে নিজের একট বৈশিষ্ট্য স্থির করে নিচ্ছে । 

এতরেয় আরণ্যকের “বয়াংসি বঙ্গাবগধশ্চেরপাদা” উক্তির এবং এতয়ের 

ব্রাহ্মণের 'দন্থা” আখ্যায় বাঙলা দেশের প্রাচীন অধিবাসীদের প্রতি আধ 
সংস্কৃতির যে একটা অবহেলার ভাব, ছিল তা৷ স্পষ্টই বোঝা যায়। তখন 

বাঙলা দেশে দুচার দিনের জন্য এলেও প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'ত। এদেশের 

অন্-আর্দের দ্রাবিড়, শক, চীন প্রভৃতি জাতির সঙ্গে এক করে দেখ। হত । 

এদেশে যে সব ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণরা দীর্ঘ দ্রিন বাস করছিল তাদেরও শুদ্ধ বলে 

গণ্য করা হ'ত। নানা বর্ণাশ্রমের আবির্ভাব প্রায় গুপ্তরাজাদের সময় থেকে 

দেখা দেয় । পালরাজাদের পর সেনরাজাদের সময় থেকে এ বর্ণভেদ আরও 

তীব্রভাবে দেখা দেয়। নিম্ন জাতির কিছু কিছু অর্থাৎ যারা বর্ণের 
বিভিন্ন পর্যীয়ভুক্ত হয়নি ব| হ'তে পারেনি তারা ধীরে ধীরে সমাজে 

নিজেদের একট। জায়গা করে নিচ্ছিল! পুরানো কৈবর্ত শ্রেণী তার একটি 
উদাহরণ । চাষাঁভুষো, চগ্ডাল, ডোম, শবর, কপালী, প্রভৃতির উল্লেখ 

আমর] চর্ধাপদে পেয়েছি । হয়ত অনাচরণীয় ছিল বলেই অন্যাত্র খুব বেশী 
উল্লেখ নেই। 

পরের দিকে বৌদ্ব-ব্রাঙ্ষণ সংঘাত এবং মহাযানী বৌদ্ধধর্ম ( পাঁলদের 
সময় থেকে ) অস্ত্রের প্রভাবে পড়ে পরিবতিত হচ্ছে এবং শেষের দিকে 

বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ ছুই ধারাঁই বদলে যাচ্ছে। কিন্তু বদলে গেলেও সমাজের 
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মধ্যে নানা শ্রেণীর যে উদ্ভব হয়েছিল এবং নানা কর্মভেদে ও আচারভেদে 
যারা এক স্তরেই ছিল তাদের মধ্যে নিধিবাদে আপন সন্তুষ্টি বজায় রেখে 
থাকাও সম্ভব ছিল বলে মনে হয়না । হাঁড়ি ডোম, কৈবর্ত প্রভৃতির মধ্যে 
যে বিক্ষোভ ও বিক্রোহ দেখা দিয়েছিল তার অনেকখানিই ব্রাক্গণ্যচালের 
বিরুদ্ধে বলেই মনে হয়। সেকালে সমাজে অনেক ব্যবসায়ী শিল্পী ও শ্রমিকরা 
ভালে! জায়গ! পায়নি । রজক শ্রেণী, বণিক, চর্মকাঁর প্রভৃতি পূর্বেও পতিত 

ছিল এখনও তার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি । এই যে ব্যবধানেয় স্ষ্টি-_যা 
সমাজের পক্ষে বিরাট ফাটলের মতো-_তাঁরই ভেতর দিয়ে আগ্যমী দিনের 
ভেঙে পড়ার আভান পাওয়। গেছে। | 

প্রান্ত-চিতন্য স্ুুগেব্স সাহিত্য্েক্স নিদর্শন 

তুকাঁ-আক্রমণের পর থেকে আমর! দেখতে পাই বাঙলার সমাজে একটা 
সংহতি গ'ড়ে তোলবার চেষ্টা চলছে । আবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের আচার 
সংস্কারগত পার্থক্যের দলাদলিও যে ছিলনা তা নয়। কিন্তু চতুর্দশ শতাব্দীর 
শেষ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরু থেকে যে সব সাহিত্য পাচ্ছি তার মধ্যে সমগ্র 
বাঙালী সমাজেরই আকৃতি ও প্রকৃতি ধরা পড়েছে । নিজেদের ধর্মকলহ 
দেবদেবীর পারস্পরিক কলহে যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনই নিজেদের 
সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা, অভাব অনটন, সমাজের উচ্চস্তরের মানুষের 
স্থখন্থবিধা এবং সর্বোপরি নতুন বিজয়ী মুসলমান রাজশক্তির স্ততিগান এবং 
হিন্দু মুসলমান বিরোধ-মিলনের কাহিনী প্রভৃতিও সাহিত্যে স্থান লাভ 
করেছে । 

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পর্যস্ত সাহিত্যধারায় আমরা দেখতে পাবে! যে 
শুধু মঙ্গলকাব্য বা কৃষ্ণকীর্তন নয়, এ সময় অন্গবাদও হয়েছে। কৃত্তিবাঁস 
ও মালাধর বন্থ তার প্রমাণ। প্রাচীন যুগের সংস্কৃতির উপকরণের সঙ্গে 
তত্কালীন দেশীয় উপাদানও সাহিত্যে মিশ্রিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। 

অবশ্ঠি এ সংস্কৃতির অর্থ-_ধর্মসংস্কৃতি। যেহিন্দু ধর্ম সারা ভারতে নানা বাধ! 

বিশ্বের ভেতর দিয়ে আপন অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছিল বাঙলা দেশেও 

তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবে বাঙ্লার ধর্ম ও সংস্কৃতি পাঁচ-মিশালী 
সংস্কৃতি। এতে অন্-আর্ধ মনসা, চণ্ডী, ধর্মঠাকুরও আছেন, সত্যনারায়ণ 
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মাণিকপীরও আছেন, ভাগবতের শ্রীরষ্চও আছেন, বৈদিক রুদ্র ও চাষার 
শিব মিলে একজন রুত্বশিবও আছেন--আবার বহু প্রাচীন কালের 01391110 

দেবতাও (লিঙ্গদেব ) আছেন। অবশ্তটি কয়েকজন ছাড়া অন্ত দেবতাদের 

সারা ভারতেই প্রতিপত্তি ছিল । 

ভ্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর বাল] রচনার নিদর্শন পাওয়া যায়নি । 

বড় চণ্ডীদাস ও কত্তিবাঁসকে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগের লৌক বলে অনেক 
সময় বলা হয়েছে । কিন্তু জোর করে কেউ বলেননি। বেশীর ভাগ 

সমালোচকের মতে এ'রা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের কবি । সেন আমলের 

্রাঙ্মণ্যবাদের প্রভাবেই হোক আর মুসলমান আক্রমণ হেতুই হোক, এই যুগে 
রচনার সামান্ত যা নিদর্শন পেয়েছি তার বেশীর ভাগ সংস্কৃত রচনা । জয়দেবের 

রচনা সংস্কতে হলেও তাতে তখনকার লৌকিক ভাবাদর্শের ও প্রাণধর্মের 

পরিচয় পাওয়া যায় । উমাপতিধরের বৈষ্ণবভাব ও মানবীয় প্রণয়- 
উচ্ছ্বাসের মিশ্রণে কতগুলি উৎকৃষ্ট মৈথিলী পদও পাওয়া গেছে। তাতে 

বাঙলার মানুষের মনের ছাপ রয়েছে । পুর্বে আমরা বলেছি যে, গোপীচন্দ্রের 
গান, ভাক ও খনার বচন, মনসার কাহিনী প্রভৃতি এ যুগের পূর্বেও হয়ত 

প্রচলিত ছিল। পরের দ্দিকের কবিদের দ্বারা উল্লিখিত কানা হরিদত্ত, 

ময়বভট্ট () প্রভৃতির আবির্ভীব কাল চতুর্দশ শতাব্দীর শেষাশেষি বলে 

মনে হয়। হরিদত্তের গীত প্রচলিত হয়ে বিজয়গুপ্তের সময় লুগ্ হয়ে 

যাবার মধ্যে বেশ কিছুটা কালের ব্যবধান থাকা স্বাভাবিক । মনস।, চণ্ডী 

প্রভৃতির গান এ সময় একেবারে ছিলনা একথা বলতে পারিনা । 

মনসাগান বিজয়গুপ্ত ব! বিপ্রদাস চক্রবর্তা আবিষ্কৃত কোনে। আখ্যায়িকা নয় । 

তাদের আগেও এ কাহিনী বাঙলার সমাজে প্রচলিত ছিল। চণ্ডীম্জগল, 

ধর্মমঞ্জল সম্বন্ধেও সেই কথ! বল। চলে । রাধাকুষ্ণ প্রেমকাহিনী নিয়ে বাঁঙলায় 
পূর্বেই সংস্কৃতে রচন। শুরু হয়েছে। বাঁঙ্লা ভাষাতেও কোনো কোনো 
রচনা থাকতে পারে । বড়াই বুড়ীকে মধ্যে রেখে গ্রামা গোপ-গোপিনীর 
প্রথয়লীল-_যা শ্রীরুষ্ণকীর্তনে পাই তাও হঠাৎ বড়, চণ্তীদাস নিশ্চয় আবিষ্কার 
করেননি ।* বাঙলার গ্রাম্যজীবন থেকেই হয়ত এই সাহিত্যরস পেয়েছিলেন । 

নানা মতবাদের ভিড়ে পঞ্চদশ শতাব্দীর সাহিত্যের পারম্পর্ধ ঠিক করাও 
ছুফধর। আর*সন তারিখ নিয়ে গণ্ডগোল ত আছেই। তার ওপর রাঢ ন! 
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পূর্ববঙ্গ মনোভাব নিয়ে অনেক সময় সাহিত্যের মূল্য যাচাই করতে ব*সে 
সাহিত্যকে যথোচিত সম্মান দেওয়াও হয়নি । নানা স্ত্ধীবৃন্দের আলোচিত 

ও সমধিত প্রাক-চৈতন্ত যুগের যে কয়খানি রচনা আছে বলে ধরে নেওয়া হয় 

আমর] তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করব । 

বড়, চক্ভীলগাঙ 

প্রাচীন কবিদের মধ্যে বড্চণ্ীদাস শুধু শ্রেষ্ঠতম নন-_নমস্ত কবি। 
১৩১৬ সালে বসন্তরঞ্ন রায় বিদ্দ্বল্লভ মহাশয় বাকুড়। থেকে একখানি পুথি 
আবিষ্কার ক'রে ১৩২৩ সালে শ্রীকঞ্ণকীর্তন নামকরণ ক'রে প্রকাশ করতেই 

বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে সাড়া পড়ে গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে নতুন সমস্যাও দেখা 
দিল। এতদ্রিন যে চণ্ডীদাসকে নিয়ে আমর! ভাবোন্সত্ত হয়ে ছিলুম এই 

পুথিখানি প্রকাশিত হতেই সেই চণ্ডীদাসের এককত্ব সম্বন্ধে সমস্। দেখা দিল । 
তখন চণ্ীদাস একজন, না ছুজন, না অনেকজন ছিলেন-_তারা কোন্ সময়ের 
লোক, কোথায় বাস করতেন এসব নান! প্রশ্নও দেখা! দিল । নানা পণ্ডিত ব্যক্তি 

নান? মতও প্রকাশ করলেন । কেউ বললেন ছু'জন চণ্ডরীদাম ছিলেন-_-কেউ 

বলেন ছু*য়ের বেশী ছিলেন__ আবার কেউ একজন চণ্ীদাসের অস্তিত্বই মত 

দ্িলেন। কেউ বললেন, একজন প্রাক্-চৈতন্ত যুগের আর একজন চৈতন্যোত্তর 

যুগের । চণ্ডীদাসের নিবাস সম্বন্ধে কেউ বলেন, তিনি নান্থরের লোক--কেউ 

বলেন ছাঁতনার। চত্তীদাস একজন, কি দুইজন, কি বহু-_অথবা “চণ্ীদাস, 

উপাধিধারী অনেক কবি ছিলেন কিনা এ নিয়ে বিশদ আলোচনা না করেও, 

অন্তত এটুকু বল! যেতে পারে যে চণ্ডীদাস একজনের বেশী ছিলেন। অন্তদ্দিকে 
“চণ্ডীদাস” উপাধিধারী অনেক কবির অস্তিত্ব একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় 
না। নাহুর এবং ছাতন। ছু'জায়গাতেই বাশুলীর পুজা প্রচলিত ছিল এবং 

এই উভয় স্থানের সেবকরাও “চণ্তীদাস” উপাধি ধারণ করতে পারেন। বড়ু, 
অনস্তবডু, ছ্বিজ, দীন ইত্যাদি অনেক চণ্তীদাসের অস্তিত্বও অসম্ভব নয়। 
মহাপ্রভুর আগেপরে হয়ত অনেক চণ্তীদাসের আবির্ভাব ঘটেছে। শুধুষে 

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বা পর্দাবলী রচয়িতা চগ্তীদ্াসের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে তা নয়, 

“ভাবচন্দ্রিকা কাব্যের রচয়িতা চগণ্ডীদাস, কাব্যপ্রকাশের ধ্বনি-প্রকরণের 

টাক "দীপিকা" রচয়িতা চণ্ডীদাসেরও সন্ধান পাওয়া যায় ।  + 
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ডাঃ স্থকুমার সেন মহাশয় “বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে” চণ্ীদাসের পুথির 
লিপিকালকে ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে বা আনুমানিক ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের 

মধ্যে ধরে নিয়ে শ্রীকুষ্ণকীর্তনের আলোচনা চৈতন্তোত্বর যুগেই করেছেন। 
তিনি যে কয়টি মত প্রকাঁশ করেছেন তা সংক্ষেপে উদ্ধৃত করছি। প্রথমত, 

চণ্তীদাসের প্রাচীনতম উল্লেখ--সনাতন গোম্বামীর বৈষ্ুবতোধণীতে (বা 

শ্রজীব গোস্বামীর লঘুতোষণীতে ) আছে। এগুলো ষোড়শ শতাব্দীর 
রচনা । এই সঙ্গে জয়দেবেরও উল্লেখ থাকায় সুকুমার বাবু মনে করেন 
এই চত্তীদাস হয়ত (ধার দানখগ্ু-লীলাখগ্ডার্দির উল্লেখ আছে) সংস্কৃতে 

লিখেছিলেন । শ্ত্রীজীব গোন্বামী হয়ত এর রচনার কথাই বলেছেন । অবশ্ত্যি 
একথা তিনি নিশ্চিতভাবে বলছেন না। বড়, চণ্ডীদাসও যে এই উল্লিখিত 
চণ্ডীদাস হতে পারেন তাও তিনি মনে করেন। বাঙল! সাহিত্যের কথায় 
স্থকুমার বাবু বলেছেন-_-“কাব্যটি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত 

হইয়াছিল ।” শ্রকঞ্চদাস কবিরাজ তার চৈতন্থচরিতাম্বতে মহাপ্রভূ একজন 

চণ্তীদাসের পদের রস আন্বাদন করতেন বলে উল্লেখ করেছেন । এমনিতেই 

বলা হয়েছে- 

চণ্ীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি 

কর্ণামুত শ্রীগীতগোবিন্দ। 

স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাজিদিনে 

গায় শুনে পরমানন্দ? ॥ 

চরিতামত ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকের ১৫৮০র কাছাকাছি রচনা। 

জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গলেও (ষোড়শ শতাব্দী) চত্রীদাসের উল্লেখ রয়েছে । 

প্রায় ১৬০০ স্রীষ্টাব্দের রচন। নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাসে বলা হয়েছে যে 

খেতরীর উৎসবে চণ্তীদাসের পদ গাওয়া হয়েছিল । আবার অষ্টাদশ শতাবীর 
বিখ্যাত প্দ-সংকলন রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃতপমুদ্রে চত্ীদাসের অনেক 

পদ রয়েছে । কিন্তু বিশ্বনাথ চক্রবর্তার ক্ষণদাগীতচিস্তামণিতে চণ্ীদাসের 

কোনো পদ নেই। 

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকের তান্ত্রিক বৈষ্বদের দ্বার! চণ্রীদাসের নাম 
চতুদ্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডীদাসের নামের সঙ্গে জড়িত অনেক 

গল্পও প্রচলিত হয়। এর মধ্যে তারা বা রামতারা বা রামীর গল্প 



৪৮ বাঙলা সাহিত্য পরিক্রমা 

একটি । এর উল্লেখ আহুমানিক ১৭শ-১৮শ শতকের “সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়* গ্রন্থে 

আছে। 

তারপর এমনও হয়েছে যে অনেক বিখ্যাত লেখকের ভালো ভালো পদ 

চণ্ীদাসের নামে চলে গেছে। তাতে চত্তীদাসের পদসংখ্যাও বেড়েছে। 

সবগুলোই যে চত্ীদাসের রচনা! নয় তার প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে । চত্ীদাসের 

নামে প্রচলিত “সুখের লাগিয়া! এঘর বাধিন্গ আনলে পুড়িমা গেল+ পদটি কবি 

জ্ঞানদাসের পদ বলে প্রমাণিত হয়েছে । অনেকে হয়ত বৈষ্ণব-বিনয়-বশত 
নিজের রচন! বিখ্যাত লেখকদের নামেই প্রচার করতেন । ) 

কবির বাসস্থান হিসাবে নানুর-ছাতনার 'প্রবাদও উড়িয়ে দেওয়] চলে না। 

তবে কোন্ চণ্তীদাস কোথায় বাঁস করতেন তা এখনও প্রমাণসাপেক্ষ। 

চণ্ডীদাস-সমস্তা নিয়ে প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান কাল অবধি ৬নীলরতন 

মুখোপাধ্যায়, ৬অক্ষয়কুমীর সরকার, ৬সতীশচন্দ্র রায়, ৬জগবন্ধু ভন্্র, 
«দীনেশচন্দ্র সেন, ৬রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাগোবিন্দ বসাক, হরেকুষণ 
মুখোপাধায়, বসম্তরঞ্জন রায় শিদ্দ্ললভ, যোগেশচন্দ্র রায়, খগেক্রনাথ মিত্র, 

ডাঃ শহীদুল্লাহ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৬মনীব্্রমোহন বন্থ, ডাঃ স্থকুমার 

সেন প্রভৃতি অনেকেই নানা আলেোচন|! করছেন। কিন্তু একাধিক 

চণ্তীদাসের অস্তিত্ব ছাঁড়। সমশ্যার কোন সমাধান হয়নি । শ্রীকুষ্ণকীর্তনের 

যে পুঁথি পাওয়া! গেছে তা এক হাতের লেখা নয় বলেই প্রায় সবাই স্বীকার 
করেছেন। এবং সম্ভবত এ পুঁথির লেখা বড়ু চণ্তীদাসের হাতেরও নয়। 

পুথিতে তিন রকম অক্ষর রয়েছে । লিপিকাল সন্বক্ধেও কিছু জানা 

যায় না। ৬রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুঁথির লিপি বিচার করে 

বলেছিলেন যে এই কাবোর রচনাকাল ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্ধের আগে, এমন কি 

চতুদশ শতাব্দীর প্রথমদ্দিকেও হতে পারে । রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় 
১৪৫০-১৫০ঘ্গ্রীষ্টাব্বের মধো এর লিপিকাল বলে মনে করেন। তবে এটা 

ঠিক যে বৌদ্ধচর্ধাপদের পরে এমন প্রাচীন ভাষা আর পাওয়া যায়নি । 
ডাঃ স্থকুমার সেন মহাশয় মনে করেন যে শ্রীরুষ্ণকীর্তন হয়ত একজন কবির 

রচনা নয়। নানা রকম প্রক্ষেপও হয়ত ঘটেছে । কারণ ভাষাও শব জায়গায় 

একরকম নয় ।. বিভিন্ন অংশে যে সব কাহিনী পাই তা কোনো পুরাণ বা 

বৈষ্ণব গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তিনি মনে করেন যে বাঙলা দেশের লৌকিক 
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পুরাণ জাতীয় কাব্য থেকে হয়ত এই কাহিনী অংশ গ্রহণ করা হয়েছিল । 
আমাদের মনে হয় তখনকার গ্রাম্য নরনারীর গোপন প্রণয়লীলাও এই পুঁখির 
উপকরণ জুগিয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আর একটি ব্যাপার লক্ষণীয়। শ্রীরাধার 
আর এক নাম এখানে চন্দ্রাবলী এবং তিনি বুষভাঙগ নন্দিনী নন-_সাগর 

গোয়ালার মেয়ে । জয়ানন্দের রচনায় এবং শ্যামদাসের গোবিন্দমঙগল 

প্রভৃতিতেও চন্দ্রাবলী নামান্তরটি পাওয়া ধায়। 

এ সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটি প্রশ্ন আছে। মনে হয় শ্রকষ্খকীর্তনের 

কবি চণ্ীদাস নিশ্চয়ই মহাপ্রভূর পুর্ববর্তী। কিন্তু মহাপ্রভু যে চণ্ীদাসের 
পদের রস আস্বাদন করতেন তিনিই কি এই শ্রীরুষ্ণকীর্তনের কবি? বৈষ্ণব 

আলঙ্কারিক ও শান্ত্রকারর! শ্রীকুষ্ণকীর্তনের কথা উল্লেখ করেননি । বিশ্বনাথ 

চক্রবর্তী ত তার ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে চণ্ডীদাসের পদই উদ্ধত করেননি । 

শ্রীরুষ্ণকীর্তনের আরস্ভে যে “সভাপতি” শব্দ আছে সংস্কতে তার ব্যবহার 

থাকলেও শ্রীরুষ্ণকীর্তনে কি অর্থে ব্যবহ্ৃত হয়েছে? বৈষ্ণব অলঙ্কার শাস্ত্রের 
বিধিনিষেধও কি শ্রীকষ্ণকীর্তন রচনার পরে গডে উঠেছিল? বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের 

নিয়মে পুর্বরবাগ আগে থাঁকবে। রাসলীলার আগে কালীয় দমন থাকবে। 

শ্রীকষ্ণকীর্তনে তা নেই । মহাপ্রভু যে চণ্ীদাসের পদের রস আন্বাদন করতেন 
তার নামের কোথাও “বড়, কথাটি নেই, শুধু চণ্ডীদাস উল্লেখ রয়েছে । আমরা 
কি ধরে নিতে পারি যে মহাপ্রভু ধার পদের রস আসম্বাদন করতেন তিনিও 

তার পুর্বে আবিভূর্তি এক চস্তীদাস-_হয়ত তার কোনে! রচনা আজও পাওয়! 
যায় নি? অথবা যে দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতায় ছুয়েকটি গৌরচন্দ্রিকার পদ 

ছাড়া ( তাও একেবারে সংশয়াতীত নয়) আর কোনো গৌরাঙ্গবিষয়ক 
পদ পাওয়া যায় না তারও হয়ত দান লীল। প্রভৃতি রচনা থাকতে পারে। 

অথব। পরের দিকের প্রসিদ্ধ চণ্ডীদাস__ধার জনপ্রিয়তা হেতু পদের রূপশ্রা 

বঈলেছে-_-তার পদই কি মহাপ্রভু আস্বাদন করতেন? বংশীখণ্ডে আমরা 

যে এশ্বর্ ভাব দেখতে পাই তাঁও বৈষ্ণব ভাবের প্রতিকূল নয় কি? বাঁশী 
হারিয়ে শ্রীকষ্ণ তার মণিমাণিকাখচিত বনুমূল্য বাশীর জন্য কাদছেন এবং 
ফিরে পাবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন । শ্রীরু্ের এই মণিমুক্তার 
আকর্ষণ একটু 0:0756170101,-বিরোধী নয় কি? 

ডাঃ শহীদুল্লাহ, সাহেব শ্রীরুষ্ণকীর্তনে “পিরীতি” শব্দের উল্লেখ সম্বন্ধে মস্তব্য 
৪ 
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করেছিলেন । সারা পু'থিতে চারবার “পিরীতি” শব্দের উল্লেখ আছে-_সেও 

নেহ প্রীতি অর্থে-€বৈষ্চব ভালোবাসা অর্থে নয়। এ রকম নান! প্রশ্ন 
উঠেছে । এ সমশ্তার এখনও শেষ হয়নি। যে দ্বিজচণ্ীদাসকে মহাপ্রভুর 

পরবর্তী বলে বলা হয় তিনিও হয়ত মহাপ্রভুর পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক 
চণ্তীদদাস হবেন । তবে ভাব ও ভাষা আলোচন! করলে শ্রকুষ্ণকীর্তনের কবি 

যে প্রাক্চৈতন্ত যুগের এবং প্রায় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে বা পঞ্চদশ 
শতাব্দীর প্রথম দিকে আবিভূতি হয়েছিলেন তা নিঃসংশয়ে বলা যেতে 

পারে। | 
শ্রীকষ্ণকীর্তনের গল্পাংশে দেখি, শ্রীকষ্চ কংস প্রভৃতি পাপীকে দলন 

করবার জন্য ধরায় এসেছেন । আর লক্ষ্মী__পল্মা ও সাগর গোয়ালার ঘরে 

জন্ম নিয়েছেন | শ্রীকষ্ণচ আপন আহ্লাদ রস ব1 আনন্দকে উপভোগ করতে 

ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন-_ শ্্রীরুষ্ণকীর্তন এ কথা বলে না। বরং শ্রীরাধার 

রূপের কথা শুনে শ্রীুষ্ণ তার সঙ্গে মিলন কামনা! করছেন । বড়াই বুড়িকে 
দিয়ে তিনি পান পাঠাচ্ছেন__ 

তাম্বল লইত্বা যাহা! পরাণের দূতী। 
বকুল তলাত আছে সে স্বন্দরী সতী ॥ 

চাম্পা নাগেশখ্বর আর নেআলী মাহলী | 

ফুলে তান্ুলে ভরি লঙ্বী যাহ। ডালী ॥। 
ফুল পিন্ধিলে সে খাইবে তান্ুল | 

তরবেসি কহিহ সব কথা আদিমূল | 

বৈষ্ণব প্রথাঁয় এখানে পুর্বরাগ নেই, ললিতা বিশাখা প্রভৃতি নেই-_ 

আছে বড়ায়ি বুড়ি। রাধা দই নিয়ে মখুরাঁয় যাবার পথে কৃষ্ণ তাঁকে 
আটকালেন। রাধা তখন বলেন, 

লাজ না বাসসি তোএ' গোকুল কাহু। 

সোদর মাউলানীত সাধ মাহাদান | 
জীবার উপায় নাহি' বোল মাহাদানী 
বাছিতআ্বা পাইলি সোদর মাউলানী || 

তবু কষ্ণ মানেন না । রাধা ধর্মের দোহাই দেন। কিন্তু কৃষ্ণ শেষ পর্যন্ত বল- 

প্রয়োগ করেন । নৌকার মাঝি হয়ে তিনি রাঁধাকে বিপদে ফেলেন । আবার 
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দেখি, কখনও রুষ্ণ রাধার পসরা বইছেন--নয়ত মাথায় ছাতা ধরছেন । 

আবার যখন রাধার সঙ্গে তর্কে পেরে উঠছেন না তখন নিজের দেবত্ব এবং 

তদ্জনিত শক্তি প্রমাণ করবার চেষ্টা করছেন। তখন তিনি মুখে “আমিই 
হরি” বললেও যেন মনে হয় অহমিকাপুর্ণ সাধারণ মানুষ ছাড়া আর কেউ নয়। 

এসব শুধু রাধাকে পাবার জন্যই। তারপর ভাগবত ও গীতগোবিন্দের 

(আংশিক) অনুকরণে বৃন্দাবনখণ্ড আছে । কালীয়দমনের জন্য কৃষ্ণ কালীয়দহে 

যখন ঝাঁপ দেন তখন রাধাও কৃষ্ণের বিপদ মনে করে ভয় পেয়ে বিচলিত 

হন। এইখানে রাধার অন্থরাগ একটু দেখা দিয়েছে। পরেই আবার হার 

চুরির জন্য রাধা যশোদীর কাছে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে নালিশ করেছেন । কৃষ্ঃ 
রাধাকে প্রেমবাণে জর্জরিত করছেন । রাধাঁও কৃষ্ণের বাশী শুনে আকুল হয়ে 

বলেন__কে না কাশী বাএ বড়ায়ী কালিনী নই কুলে”? 

রাধার বিরহাবস্থাঁ। উপস্থিত কিন্ত আগে দেখছি কৃষ্ণের বাশী চুরি করে 
রাধা কুষ্ণকে কাদিয়েছেন। কৃষ্ণ কেঁদেছেন রাধার জন্যে নয়, বহুমূল্য বাশীটির 

জন্যে । রাধাবিরহ খণ্ডে কৃষ্ণ রাধাকে বেশ জব্দ করলেন । মুখে ভালোবাসা 

দেখিয়ে-_রাধা যখন কৃষ্ণের কোলে ঘুমিয়ে পড়ল-_-তখন রাধাকে ফেলে 

পালালেন। এইখানেই প্রায় শেষ। 

শ্রীকষ্ণকীর্তন পুঁথিখানিতে গ্রাম্যভাব যথেষ্ট আছে। ভাগবদ্-উক্ত রাধা- 

কৃষ্ণ অপেক্ষা! যে যুগের গ্রাম্য প্রণয়ী-প্রণয়িনী কেন্দ্রিক কোনো কাহিনীকেই 

যেন রাধাকষ্ণ প্রণয়লীলার ছ'চে ঢাল৷ হয়েছে । তবে কবিত্বের দিক থেকে 

বিচার করতে গেলে শ্রীরুষ্ণকীর্তনে তার অভাব নেই । অন্তত বিরহখণ্ড তে 
কাবারসে বেশ সমৃদ্ধ । জয়দেবের কয়েকটি পদ্দাংশ 'এবং ভাগবতেরও কিছু 

ংশ শ্রীকষ্চকীর্তনের কয়েকটি পদ্দের শিরোভূষণ হয়ে আছে। এর দ্বার 

তাঁর গভীর সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞানেরও পরিচয় পাওয়1 যায়। 

শ্রীরুষ্ণকীর্তনের বেশীর ভাগ পদ পয়ার ছন্দে রচিত । তবে ত্রিপদীও মাঝে 
মাঝে আছে । বাঙ্ল] ছন্দ তখনও সুষ্ঠ ও পাকাপোক্ত হয়ে ওঠেনি । অনেকে 

মনে করেন দুর্বল ছন্দের পদগুলে! হয়ত বড় চণ্তীদাসের রচনা নয়। 
গায়েনদের বা লিপিকরদেরও হতে পারে । আমরা পরের যুগে যে ধামালী 

গানের উল্লেখ পাই গ্রুকষ্ণকীর্তনের যুগেও যে এই ধামালী বাঙলা সমাজে 
প্রচলিত ছিল উক্ত কাব্যই তার প্রমাণ। চর্যাপদ্দের মতো এখানেও অনেক 
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রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে যার অনেকগুলিই বর্তমানে প্রচলিত রাগরাগিণীর 

মধ্যে পাওয়া যায় ন]। 

কুলি ক্ুত্িলাঙন 

চণ্তীদাসের আগে বা পরে বা এমনও হতে পারে যে তার সমসাময়িক 

কালে কৃত্তিবাস তার রামায়ণ রচনা! করেন । কৃত্তিবাসই বাঙ্ল। সাহিত্যে 
প্রথম কবি ধিনি কাব্য রচনা করতে বসে নিজের ও নিজের পরিবারবর্গের 

একটা ভালে! রকমের পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছিলেন । কৃত্তিবাসৈর পিতার 

নাম বনমালী, মা] মেনক1 এবং পিতামহ মুরারী ওঝা । রাঢ়ের ফুলিয়। গ্রামে 

তার বাস ছিল। তারা সাত ভাই (বা ছয় ভাই ) ও এক বোন সেৎ বোন)। 

বারে! বছর বয়সে কৃত্তিবাস লেখাপড়া শিখতে বিদেশে যান । লেখাপড়া 

শিখে ফিরে এসে গৌড়েশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর আদেশে রামায়ণ 
রচনা করেন। এসব খবর তার আত্মবিবরণীতে পাওয়া যায়। গৌঁড়েশ্বরের 

দরবারে পান্রমিত্রদের উল্লেখে "খা" উপাঁধিধারী কেদার খার উল্লেখ পাই । 

এতে বুঝতে পারি যে তখন মুসলমান রাজার। উপাঁধি বিতরণ করছেন । দুঃখের 

বিষয় কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের পাত্রমিত্রদের নাম উল্লেখ করেও গৌড়েশ্বরের 
নীম উল্লেখ করেন নি। আবার নিজের জন্মবার তিথি মাস উল্লেখ করেও 

বৎসরটা উল্লেখ করেন নি। আর সেজন্যেই কৃতিবাসের জন্মকাল নিয়ে 

এক সমস্যা দেখ দিয়েছে । আত্মবিবরণীতে তিনি বলছেন-_ 

আদিত্যবার শ্রুপঞ্চমী পুর্ণ মাঘমাস। 
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥ 

এ থেকে যোগেশচন্দত্র রায় বিছ্যানিধি মহাশয় প্রথমে ১৩৫৪ শকাব, ২৯শে 

মাঘ, রবিবার € ১৪৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্ব ) এবং পরে প্রাচীন দ্রিনে পুণ্য শব “পুর্ণ” 

লেখা! হ'ত এই মত অন্গুসারে তিনিই আবার ১৩৩৭ শকাব্ব (১৪১৫-১৬ খ্রীঃ) 
অথবা ১৩২০ শকাব্দ (১৩৯৮-৯৯থ্রী: ) বলে ঠিক করলেন। অবস্তি শেষের 
ছুটে! শকাব্বের শেষেরট1 গ্রহণ করলে তখন রাজ গণেশকে পাচ্ছি। 

গণেশ ১৪১৫ গ্রীষ্টাব্ধের দিকে বৃদ্ধ বয়সে গৌড়ের সিংহাসনে" ছিলেন। এই 
গণেশকে অনেকে রাজ। কংস বলে মনে করেন। বসম্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্ল্লভ 

মহাশয়ের মতে এই গোঁড়েশ্বর তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ । কিন্ত 
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এর সন তারিখ নিয়েও মতদ্বৈধ আছে। আর কতিবাস যদি গণেশ-পুত্র যু 

সেন বা! জলালুদ্দিনের কথা উল্লেখ করে থাকেন তা হলে গৌড়েশ্বরকে দেখার 
তারিখট! ১৪১৮ গ্রীষ্টাব্বের পরের দিকের হবে। কিন্তু জলালুদ্দিন না হওয়াই 

সম্ভব । আর গণেশের সময় হলে কৃত্তিবাসের জন্মকাল আম্ুমানিক ১৩৯৮ 

তরীষ্টাবই ধরে নিতে পারি । 

আমরা যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাই তার অনেক অংশ কৃত্তিবাসের রচন! 

নয়। কৃত্তিবাসের যে আদ্দিকাণ্ড ও উত্তর কাণ্ড অকরুত্রিম বলে মেনে নেওয়া 

হয়েছে তার সঙ্গে বর্তমানের ছাপানে। পুঁথির মিল খুবই কম। নানা রচয়িতার 

রচন৷ কত্তিবাসের নামে আজও চলছে । যেমন, অঙগদের রায়বার অংশটি 

শঙ্কর কবিচন্দ্রের রচনা । পরবর্তীকালের অনেক রচয়িতার রচনাংশও 

কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে । তার কারণ, যদি প্রাচীন দিনে কোনো 

রচন। একটু জনপ্রিয় হয়ে উঠত অমনি নান] প্রক্ষি্ধ রচনাংশে এবং বিভিন্ন 

আঞ্চলিক ভাষার রূপাস্তরে তার রূপ বদলে যেত। কৃত্তিবাসী রামায়ণের 

ব্যাপারেও তাই ঘটেছে । তবুও তার নিজন্ব বলে যেটুকু ধরে নেওয়া! হয় 
তাতে তার পাগ্ডিত্য ও কবিত্ব সম্বন্ধে উচ্চ ধারণাই জন্মে । কুত্তিবাসও নিজের 

পাগিত্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন । তিনি আত্মবিবরণীতে বলছেন-_- 

পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে। 

সরস্বতী প্রসাদে আমার মুখে ক্লোকে সরে ॥ 

যত যত মহ পণ্ডিত আছয়ে সংসারে | 

আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে ॥ 

কত্তিবাস বাল্সীকির অনুসরণে রামায়ণ রচন1 করেন বলে নিজেই বলেছেন। 

অথচ তার নামে প্রচলিত রামায়ণের সঙ্গে বাল্ীকির রামায়ণের মিল খুব বেশী 
'নেই। তাই তার রামায়ণকে অন্থবাদ না বলে রচনা বলাই যুক্তিযুক্ত । 

কত্তিবাস বাঙালী কবি। তাই তার রচনায় বাঙালীয়ানা বেশী প্রকাশ 

পেয়েছে । সীতা উদ্ধারের পর রামের সীতার প্রতি অবিশ্বাস, একমাত্র 

সমাজের ভয় ছ'্ড়া আর কিছু নয়। কৃত্তিবাসের রচনা বলে পরিচিত একটি 
অংশ আমর! উদ্ধৃত করছি । এই অংশে রামের চরিক্রটি অত্যন্ত দুর্বলভাবেই 
প্রকাশ পেয়েছে । রামের সমাজ ভয়, লোকভয় স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে । 
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শোক সম্বরিঞা রাম বলেন ধীরে ধীরে ॥ 

রাবণের ঘরে ছিলে করিলাঙ উদ্ধার । 

তোমার লাগিয়া অপযশঃ ঘোষএ সংসার ॥ 

আমার অপযশঃ ঘুচিল তোমার উদ্ধারে। 

উদ্ধারিঞ। মেলানি দ্রিলাঙ সভার ভিতরে ॥ 

আমার কেহ নাহি ছিল তোমার পাশে । 

শয়ন ভোজন তোমার ন1 জানি দশ মাসে॥ 

সুর্যকুলে জন্ম দশরথের নন্দন । 

তোমা তেন স্ত্রীয়ে মোর নাঞ্চি প্রয়োজন ॥ 

আজ হৈতে নহ সীঞা ( সীতা ) আমার ঘরণী। 

যথা তথা যাহ তুমি দিলাম মেলানী ॥ 

যথা তথা যাহ সীতা আপনার স্থখে। 

কেন আজ আইঞা কান্দ আমার সমুখে ॥ 

সীতার প্রতি রামের এই অদ্ভুত ব্যবহার, তখনকার দিনে সমাজে 

নারীর কি অসহায় অবস্থা ছিল তাই মনে করিয়ে দেয়। সীতা যখন বলেন-__ 
আছ উপান্তের কথ শুন ঠাকুর রাম। 

তৌম। বিহ্নু অন্তপুরুষ পিতার সমান ॥ 

তবুও রামের মন টলে না, তিনি বলেন__ 

অযোধ্যায় জন্ম আমার রাজার নন্দন । 

তোম] হেন স্ত্রীয়ে মোর নাহি প্রয়োজন ॥ 

শেষপর্যন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে সীতা নিজের সতীত্ব প্রমাণ করলেন। 

কৃত্তিবাস রাম না হ'তে রামায়ণের ষে উল্লেখ করেছেন বাল্মীকি রামায়ণ 

তা বলে না-_-সেখানে রামচন্দ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর বাল্মীকি রামায়ণ রচনা 

করেন বলে উল্লেখ আছে। দস্থ্য রত্বাকরের বান্মীকিত্বলাভের সাধনায় যে 
দম্ড়ী। ম্ড়”ত আবৃত্তি তাও কৃত্বিবাসের অথবা। অন্য কোনো বাঙালী 

রামায়ণকারের কল্পনা । 

কৃতিবাসী রামায়ণে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভাব লক্ষিত হয়। কত্তিবাসের 
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মূল ও অকৃত্রিম রচনায় এই তিনটির কোন্টার প্রভাব বেশী ছিল তা জোর 
করে বলা যায় না। হয়ত বিভিন্ন রচয়িতার ধর্মমতের প্রকাশ ঘটেছে । শাক্ত, 

শৈব, বৈষ্ণবদের মধ্যে সমাজের সামনের আসনটি দখল করার অদম্য আকাজঙ্কা 

ছিল। তাই শৈব রাবণের বিষুণ পুজা, বিষণ অবতার রামের চত্ী পুজা, 
তরনীসেন ও বীরবাহুর রামভক্তি__-এগুলো ধর্মকলহজাতই বল! যায়। পরে 

সবটা হম্বত একন্সত্রে গাথা হয়ে কৃত্তিবাসের নামে চলে গেছে। সার্থক ও 

জনপ্রিয় বাঙলা রামীয়ণ বলতে আজ আমর! কৃত্তিবাসী রামায়ণকেই জানি। 

রুত্তিবাস নিজেই বলেছেন-_ 
কত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব মধুব। 
শুনিলে পরমানন্দ পাঁপ যায় দূর ॥ 

সালা শ্্ঙ 

প্রাক-চৈতন্যুগের আর একটি শ্রেষ্ঠ রচন। হচ্ছে মালাধর বন্থ বা গুণরাজ- 
খানের শ্রারুষ্চবিজয়। কবির নিবাস ছিল বর্ধমানের কুলীন গ্রামে। তিনি 

জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। মালাধর রুকৃন্ছদিন বারবক্ শাহ এর কাছ থেকে 
গুণরাজ খান উপাধি পান। তার পুত্রও “সত্যরাজ খান? উপাধি লাভ করেন । 
হিন্দুরা সে যুগে মুসলমানদের দেওয়] মুসলমানী উপাধি গ্রহণ করতেন । 

মালাধরের পুথিখাঁনির বিশেষত্ব এই যে, প্রাচীনযুগে বোধ হয় এইখানিই 
একমাত্র পুঁথি যাতে স্পষ্ট সন তারিখ দেওয়া আছে। শ্রীকুষ্জবিজয়ের 

রচনাকাল সম্বন্ধে মালাধর বলছেন-__ 

তেরশ পচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন । 
চতুর্দশ দুই শকে গ্রন্থ সমাপন ॥ 

অর্থাৎ রচনা কাল ১৩৯৫ শক বা ১৪৭৩ গ্রীষ্টাবৰ্ৰ থেকে ১৪০২ শক বা 

১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত। 

শ্রীকষ্ণবিজয় একখানি অন্বাদ গ্রস্থ। কৃত্তিবাস এবং মালাধরের রচনা 
প্রধানত অন্থবার্দ। কিন্তু তা একেবারে মৌলিকতাবজিত নয় । শ্রীকফণ- 
বিজয় ভাগবতের (১০ম ও ১১শ স্বন্ধের ) অনুবাদ । এতে শ্রীরুষ্ণকীর্তনের 

মতো৷ অপৌরাণিক দানখণ্ড তান্থুলখণ্ড নেই। অনেকে তাই মালাধরের 
রচনাকে বড়ু চণ্তীদাসের রচনার পুর্বে বলে মনে করেন । অবশ্ট কোনো কোনো 
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পুঁথিতে (মনে হয় পরে প্রক্ষিপ্ত হয়ে থাকবে ) দানখণ্ড, লীলাখণ্ড আছে। 

শ্রীকষ্ণবিজয় অত্যন্ত সন্মানিত গ্রন্থ । মহাপ্রভু মালাধরের পুত্র সত্যরাজ 
খান ও পৌত্র রামানন্দ বস্থকে বলেছিলেন-__ 

গুণরাজ খান কৈল শ্রীকষ্ণচবিজয়। 

তাহ] এক বাক্য তার আছে প্রেমময় ॥ 

নন্দের নন্দন কষ্ণ মোর প্রাণনাথ |? 

এই বাক্যে বিকাইলু' তার বংশের হাথ ॥ 
তোমীর ক কথা তোমার গ্রামের কুকুর । 

সেহ মোর প্রিয় অন্তজন রহ দুর ॥ 

শ্রীকুষ্ণবিজয় শুধু অন্বাঁদই নয়, এতে কবির কবিত্ব শক্তিরও যথেষ্ট পরিচয় 
পাওয়া যায়। কৃষ্ণ মথুরায় গমন করলে গোপীর1 বিরহে যে আতি প্রকাশ 

করেন তার বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলেন-_ 

আজ শুন্য হৈল মোর বসের বৃন্দাবন । 
শিশু সঙ্গে কেবা আর রাখিবে গোধন ॥ 

অনাথ হইল আজ সব ব্রজবাসী। 

সব সুখ নিল বিধি দিয়া হুঃখ রাশি ॥ 

আর না যাইব সখী চিন্তামণি ঘরে। 

আলিঙ্গন না করিব দেব গদাধরে ॥ 

আর ন! দেখিব সখী সে টাদ-বদন। 

আর ন। করিব সখী সে মুখ চুম্বন ॥ 
আর না যাইব সখী কল্পতরু তলে । 

আর কানু সঙ্গে সখী না গাঁথিব ফুলে ॥ 

অল্পধন লোভ লোক এড়াইতে পারে। 

কানু হেন ধন সখী ছাড়ি দিব কারে ॥ 

শরৎকাঁল বর্ণনায় কবি বাউল! দেশের চিত্রই একেছেন-__ 

হেন মতে গেল তথা বরিষা সময় । 

হরধষিত সর্বলোকে শরৎ উদয় ॥ 
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আকাশে নির্মল পথ নীরদ ঘুচিল। 
হরিষে বিমান যেন নির্মল হইল ॥ 
অগাধ জল-চর যেন না৷ জানে টুট। পানী । 
কুটুম্ব-পৌষণে নর যেন ছুঃখ নাহি জানি॥ 

দৃঢ় করিয়া আলি রুষক রাখে পানী । 

গোবিন্দ সেবিয়া! যোগী যেন রাখয় পরাণী ॥ 

শ্রীকষ্ণচবিজয় ভাগবতের আক্ষরিক অন্বাদ নয়__তাঁকে ভাবাচুবাদদ বল! 

যায়। প্রাক্-চৈতন্যযুগের পাপ্ডিত্যপুর্ণ অথচ কবিত্বময় রচন। হিসাবে শ্রীকষণ- 
বিজয়কে শ্রেষ্ঠ কাব্য বল! যেতে পারে । এই রচনায় তৎকালীন সমাজের চিত্র 
তেমন না পেলেও সে যুগের সমাজের চাহিদার একট] দিক ফুটে 
উঠেছে। যে ভক্তি ও নিষ্ঠাকে সমাজের প্রয্মোজনে তুলে ধরা প্রয়োজন 
ছিল, শ্রীকষ্ণচবিজয়ে সে প্রয়োজনের উপযুক্ত উপকরণ আছে। 

₹মজ্গলক্কান্য 

এযুগের মনসামঙ্গল কাব্যগুলির সাহিত্যমূল্য নির্ণয়ের আগে মঙ্গলকাবোর 

উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার । মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস-প্রণেতা অধ্যাপক 

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেন, ইহা বাঙলা দেশের একটি বিশেষ যুগের 
সাহিত্য-সাধনা হইলেও ইহার স্ষ্টি-প্রেরণায় কোন একটি বিশেষ সাম্প্রদায়িক 

ধর্মবিশ্বাস দায়ী নহে । বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হইয়া! বাঙ্ল! 
দেশের লৌকিক ও বহিরাগত বিভিন্ন ধর্মমতের যে অপূর্ব সমন্বয় সাধিত 
হইয়াছে, মগলকাব্যগুলি তাহাঁরই পরিচয় বহন করিতেছে। বিভিন্ন যুগের 
আচার-আচরণ, সংস্কার-সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাসের বিস্তৃত ভিত্তির উপরই ইহাদের 

প্রতিষ্ঠী।” মঙ্গলকাব্যে যেসব দেবদেবীদের পাই, তাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত 

করবার একটা চেষ্টা আমর] মঙ্গলকাব্যগুলিতে লক্ষ্য করি । 

এ দেশে আর্য ও অন্-আর্ধ বিরোধ ও বিরোধাবসানের আগে যে ধর্ম- 

বিশ্বাসগুলি জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল--মঙ্গলকাব্যগুলি তাদেরই 

একট পৌন্াণিক মর্ধাদা দেবার চেষ্টা করেছে । মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীর 

একটু স্বার্থপর এবং তাঁদের রাগও খুব বেশী। তখনকার দিনে তাদের প্রতি 
মান্্ষ ভীতিজনিত ভক্তি দেখালেও তাদের ভালোবাসেনি । দেবদেবীরা 
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এত প্রতিহিংসাপরায়ণ হবার মূলে আর্ধ-দর্পা সমাজের নিযনতর সমাজ-সংস্থার 
প্রতি নিরন্তর অবজ্ঞার ভাব অন্যতম কারণ বলে মনে হয়। অনেক সময় এই 
নিষ্ঠুর দেবতা মুসলমান সমাজেরও ভক্তি শ্রদ্ধা লাভ করেছেন । 

মঙ্গলকাব্যের নায়কের সঙ্গে দেবতার প্রবল বিরোধের অবসানে নায়ক 

দৈবী-মহিমার কাছে মাথা নত করেন। এবং এভাবেই মঙ্গলকাব্যের 

দেবদেবী সমাজে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু অনেক সময় নায়ক ও দেবতার মধ্যে 
একেবারেই বিরোধ দেখা যায় না। সে সব বিরোধহীন কাব্যে সামাজিক 

মনের নানা অনুভূতির বৈচিত্র্য ও তেমন লক্ষিত হয়না । ং 

কিন্তু লৌকিক বিশ্বাসকে পৌরাণিক মর্যাদা দেবার যতই চেষ্টা হোক না 
কেন, মঙ্গলকাব্যে এই পৌরাণিক দ্রিকটাই অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বল । যেখানে 

সাংসারিক জীবনের ঘাত-গ্রতিঘাতের ছবি ফুটে উঠেছে, যেখানে তৎকালীন 

যুগের সমাজ ও যুগচিত্তের প্রকাশ ঘটেছে, সেখানেই কাব্য সার্থকতা লাভ 

করেছে । কারণ মঙ্গলকাব্যগুলিতে সে যুগের সমাঁজ-চিত্র এবং সর্বকালের 

মানব চরিত্র স্বাভাবিকভাবে বিকাশ লাভ করেছে । 

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্ধ মহাশয় বলেছেন,“এই মঙ্গলকা ব্যগুলি 

হইতে তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের অনেক তথ্যও সংগৃহীত 
হইতে পারে ।” সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির একটা রূপ আমাদের 
চোখে পড়ে । মনসামঙ্গল, চণ্ীমঙগল, ধর্মমঙ্জল, শিবায়ন প্রভৃতি তার 

প্রমাণ। তবে এগুলি অলৌকিকত্বের ভারে এতই ভারাক্রান্ত যে তার 
ভিতর থেকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক পরিবেশকে সতর্কভাবে 

বাছাই করে নিতে হয়। অলৌকিকত্বের অতিরিক্তত। তখনকার সাহিত্যের 

অন্যতম বৈশিষ্ট্য । হয়ত সে যুগের মানুষ বাস্তব ঘটনার চেয়ে অলৌকিক 
গল্পেরই বেশী পক্ষপাতী ছিল। 

মঙ্গলকাব্যের স্থচনাতে নানা দেবদেবীর বন্দনা থাকে । তারপর কবি 

নিজের পরিচয় দিয়ে কাব্য-রচনার কারণ বিবৃত করেন । মানুষের মনে বিশ্বাস 

উৎপাদন করার জন্ প্রায় সব মঞ্জলকাব্যগুলিই দৈবাদেশে রচিত বলে উল্লেখ 

করা হ'ত। কাব্যে দেবতাই প্রধান-__মান্থুষ সেখানে উপলক্ষ্য মাত্র। তবুও 

কখনও কখনও মানুষ দেবতার মুখোমুখি দাড়িয়ে দেবতার চাইতেও বড়ো হয়ে 

উঠেছেন । টাদ সদাগর তার প্রমাণ । 
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্বগত্রষ্ট দেবতা এবং দেবী হতেন কাব্যের নায়ক। তীর] মর্তধামে কাব্যোক্ত 
দেবতার পুজ প্রচলিত ক'রে শাপমুক্ত হয়ে আবার ত্র্গে চলে যেতেন। 
কাব্যের সাধারণত ছুটে ধারা থাকত । একটি হচ্ছে পৌরাণিক ধারা-_যেখানে 

মাষের কোনো সংবাদ নেই, আছে শুধু দৈবী-মহিমা কীর্তন। এই 
ধারায় সংস্কৃত পুরাণের প্রভাবই বেশী। আর একটি হচ্ছে লৌকিক ধারা 
যেখানে সে যুগের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনের কথা, তার 

স্থখদুঃখান্ৃভৃতির কথা প্রকাশ পেয়েছে। 

মধ্যযুগে লৌকিক প্রভাবযুক্ত মঙ্গলকাব্যগুলি এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল 
যে ট্বষ্জব কবিরাও তাদের কাব্যগুলিকে অনেকসময় মঙ্গলকাব্য নামে 

অভিহিত করেছেন। চেৈতন্মঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল, অদ্বৈতমঙ্গল প্রভৃতি তার 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু এগুলিকে যথার্থ মঙ্গলকাব্য বল! যায় না। মরঙ্জলকাব্যে 

অলোৌকিকত্ব ও আধ্যাত্মিকত1 যতই থাক না কেন “বাঁঙ্লার মৌলিক দেবতা 

দিগকে অবলম্বন করিয়া যে সকল কাব্যের মধ্যে বাঙালীর ব্যক্তি-চরিজ্রেরই 
জয়গান করা হইয়াছে তাহাদিগকেই মধ্যযুগের বাঙলার মঙ্গলকাব্য” বল! 
যায়। যে সকল কাব্যে স্ুখছুঃখম্য় সমাজ জীবনের স্থন্দর প্রকাশ ঘটেছে, 

সে সকল কাব্যকেই আমরা যথার্থ মঙ্গলকাব্য বলব। ন্বর্গ নয়, যেখানে 

মাটির পৃথিবী বড়ো-মন্স| নয়, যেখানে চাদ সদাগর, সনকা, ধনামোনা, 

চণ্ডী নয়__যেখানে ফুল্পর।, ভাড়,দত্ত, মুরারীশীল প্রভৃতি জীবন্ত হয়ে উঠেছে__ 
সে সকল কাব্যই যথার্থ মর্গলকাব্য। এই দিক থেকে বিচার করলে 

মঙ্গলকাব্যগুলিকে আমরা বাঙালীর জাতীয়কাব্যের পর্যায়তৃক্ত করতে 

পারি। 

সমন্নশাহ্মঙ্ছতন গন্য 

এই যুগে মনস।-বিষয়ক কাব্য রচনার প্রথম নিদর্শন পাচ্ছি, বিজয়গুপ্ত ও 

বিপ্রদাস চক্রবর্তীর মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ কাব্যে। এর আগেও হয়ত 

মনসামক্তল বা অন্তান্য মঙ্গলকাব্য রচনার স্থত্রপাত হয়েছিল কিন্তু তার কোনো 

নিদর্শন পাওয়। যায়নি। বুন্দাবনদাস তার চৈতন্তভাগবতে যে ভাবে মনসা 

প্রভৃতির পুজার প্রতি কটাক্ষ করেছেন তাতে মনে হয় বেশ কিছুদিন ধরেই 
এসব লৌকিক দেবদেবীর! সমাজে পুজিত হচ্ছিলেন। আগে কোনো 
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বিচ্ছিন্ন রচনা থাকলেও মনসা কাহিনী সাহিত্যরূপে প্রকাশ পাচ্ছে পঞ্চদশ 
শতাব্দীর শেষভাগ থেকে । 

মনসামঙ্গলের মনসা পৌরাণিক দেবতা নন। প্রাচীন কোনো পুরাণে তার 
উল্লেখ নেই। তারই প্রতিরূপ জরৎকারুকে আমরা মহাভারতে পাই । কিন্তু 

তিনি এবং আমাদের মনস। যদিও বা1 পরের দিকে এক হয়ে গেছেন তবুও 

মূলত তারা এক নন। মনসা দ্রেবীকে নিয়ে নানা মত প্রচলিত আছে। 
তবে এক সর্পদেবীর পুজা যে প্রায় সার ভারতে, বিশেষ ক'রে সর্প-প্রধান 

দেশগুলিতে প্রচলিত ছিল একথা স্বীকৃত। সাপকে এত ভয় করার অর্থ এই 

যে, ওই জীবটি ভয়ানক হিংশ্র, মান্ধষ তার সঙ্গে এটেও উঠতে পারেন] । 
আমরা দেখতে পাই, মানুষের মনে ঘা ত্রাসের সঞ্চার করে যা মানুষের 

আয়ত্তের বাইরে, তাকেই সে তুষ্ট করার জন্য দেবতায় রূপান্তরিত করেছে। 
এমনি ক'রে আমাদের দেশে শ্রীমতী বসম্ত (শীতল ), কলের ( ওলাদেবী ), 

বাঘ (রায়মঙ্গলের দক্ষিণ রায়) সাপ ( মনসা), কুস্তীর (কালুরায় ) প্রভৃতি 

তখনকার সমাজে বেশ জায়গ। দখল করেছেন। এখনও এদের প্রভাব কম 

নয়। 

মনসামঙগলের মনসাঁকে দক্ষিণ ভারতাঁগতা বলে কেউ কেউ মনে করেন। 

চ্যাংমুড়ি বা চ্যাংমুড় (মনসাগাছ) শব্দটাও তার সাক্ষ্য দ্রেয়। মহিশুরের দিকে 
মন্চা আদ্ধ! নামে এক সর্পদেবীর পুজা! হয়। বাঙলাদেশে যে মনসাকে 
পাচ্ছি তিনি নানা পরিকল্পনা! ও মতবাদের ভেতর দিয়ে বাঙালীর রূপ ধরে 

বাঙলার সমাজ ও সাহিত্যে এসে পড়েছেন। 

আর্ধদের মধ্যে দেবী পুজা! প্রায় ছিলনা বললেই হয়? অন্-আর্ধ জাতি 

থেকেই মুখ্যত এই পুজা এসে পড়ে । আর্ধদের রাহ্িক ও সাংস্কৃতিক জয়ের সঙ্গে 

সঙ্গে আর্ধ-অন্-আর্ধ সংমিশ্রণের ফলে আর্ষেতর সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাসও কিছু 

কিছু এসে পড়েছিল! ছুর্গা, মনসা, চণ্ডী প্রভৃতি এভাবেই আমাদের 

সমাজে এসে পড়েছিলেন। তাছাড়া বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকদের মধ্যে যে সব 

নারী-দেবতার! ছিলেন-_তীরাও প্রচ্ছন্ন বা অপ্রচ্ছন্নভাবে হিন্দু আবরণের 

মধ্যে এসে পড়েছিলেন । তারপর ধর্ম কলহ যখন কমে এসেছে এবং যখন 

পরস্পর সন্প্রীতি বজায় রেখে পাশাপাশি বাস করছে তখন একজন আর 
একজনের ধ্যান-ধারণা ভাবনার সঙ্গেও পরিচিত হচ্ছে। প্রয়োজন হলে 
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কিছু কিছু গ্রহণও করছে। আর্য ও আর্ষেতর সংমিশ্রণ--বিবাহ বন্ধন, 

ধর্মানুষ্ঠান, সংস্কৃতির আদানপ্রদান প্রভৃতির ভেতর দিয়েই ঘটেছিল। 
আর্ধদের রাজনৈতিক জয় বা 6013609] ০০70639 যেমন গুরুত্বপুর্ণ 

আধেতর সমাজের সাংস্কৃতিক জয় বা 5810019] ০0180636৩ তেমনই কম 

গুরুত্বপুর্ণ নয়। 

বাঙ্লাদেশে মনসা দেবী প্রীঘঘ দশম-একাঁদশ, কি তারও আগে থেকে 
পুজা পেয়ে আসছেন। মনসার প্রভাব যে সমগ্র বাঙালী সমাজকে আচ্ছন্ন 
করেছিল তা মনস। পুজার বহুল প্রচলন থেকেই বেশ বোঝা যায়। কারও 

কারও মতে মনসা পুজ! রাঁঢ বা পশ্চিম বঙ্গেই বেশী প্রচলিত ছিল। কিন্তু 

আমাদের মনে হয় নদীমাতৃক বাঁউল। দেশের সর্বত্রই প্রচলিত ছিল। বিশেষ 

করে সর্পসঙ্কুল পুর্ববঙ্গেই বেনী প্রচলিত হওয়া স্বাভাবিক । এখনও পুর্ববঙ্গে 
যেভাবে ঘট করে মনসার পুজ। হয় পশ্চিমবঙ্গে ততটা নেই । এই সর্পভীতি 

এমন ব্যাপারও ঘটিয়েছিল যে দেবী বীণাপানীও এই সর্পপ্রভাবমুক্ত হতে 
পারেননি । তিনিও শশুক্লসর্পবিভূষিতা”। বৌদ্ধ জান্গুলী দেবীও “নাগেন্দ্ৈঃ 
কৃতশেখরাং ফণীময়ীং*৮ হয়ত ইনিও মনসার সঙ্গে এক হয়ে গেছেন। 
কারণ, কোনো কোনে মন্ত্রে পাওয়া যায়_“বন্দে শঙ্কর-পুত্রিকাং বিষহরীং 

পন্মোস্তবাং জানুলীম্। (দ্রঃ-বাঁউল! মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস-_অধ্যাপক 
শ্রীআশ্বুতোষ ভট্টাচার্য )। আর্ধেতর ধারা থেকে আর্য ধারায় এই মনসাদেবী 
এসে পড়েছেন। তবে একথা] সত্য যে, উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যে তাকে প্রতিষ্ঠিত 

ক'রে নিতে ভক্তদ্দের, এমনকি নিজেরও বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। তখন 

ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির মধ্যে মনসা নিজেকে ততট প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি । 

ব্রাহ্মণ্যবাদের সঙ্গে লৌকিক দেবতাদের লড়াই চলেছে । সর্বশক্তিধর দেবতা 
মানুষের ওপর নির্মম আঘাত হানছেন। পৌরুষ একদিকে আর দৈবীশক্তি 
একদিকে । এই সংগ্রামে নিয়তিরই জয় হচ্ছে। 

তখনকার দ্দিনের ধর্ম সম্প্রদায়ের রেষারেষি থেকেই অনেক সময় মঙ্গল- 

কাব্যগুলি রচিত হয়েছে বললে অসঙ্গত হবেনা । শিব ও শক্তির পুজা সমাজে 

প্রচলিত *ছিল। সমাজে যে নবাগত ও নবাগতা দেবদেবীরা এলেন 
তারা তখনও উদ্বান্ত। ঘর চাই, ষজমান চাই, পুজা চাই। এদের মধ্যে 

মনসার শক্তি যথেষ্ট। বাঙালী এমনিতে সর্প ভয়ে অস্থির_-আর সঙ্গে সঙ্গে 
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বিদেশী মুসলমান শক্তি সম্বন্ধে ভীতি ত আছেই। তাই মনসা যেন ভয়ঙ্করী 
দেবতারূপেই ভীরু বাঙালীসমাজে স্থান পেলেন। 

মঙ্গলকাব্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পাই ষে, নানা 

লেখকরাও কয়েকটি দেবদেবী নিয়ে তাদের মাহাত্ম্য কীর্তন শুরু করে দিলেন । 
এক দেবতা বা দেবী নিয়েও অনেক কবি লিখেছেন। বিভিন্ন যুগে বাঙ্ল! 

দেশের লৌকিক ও বাইরের বিভিন্ন ধর্মমতের যে সমন্বয়-_-মঙ্গলকাব্যগুলি 

সেই যুগের আচার সংস্কার, সংস্কৃতি ও ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত । 
তবে মঙ্গলকাব্যের দেবতার সমগ্র সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধাসহকারে পুজিত 

হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। নতুন দেবদেবীদের পৌরাণিক মহিম। দান 
মঙ্গলকাব্যগুলির অন্ততম উদ্দেশ্য ছিল। এবং সম্পূর্ণ না হ'লেও আংশিকভাবে 
সাফল্যও লাভ করেছিল। সমাজে দেবদেবীর ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করছেন। অবশ্ঠি মধ্যযুগের বৈষ্ণব ভক্তির প্লাবনে এই ধার] কিছুট। ছুর্বলও 

হয়ে পড়েছিল । 

মঙ্গলকাপ্যের মধ্যে মনসামঙলের নিদর্শনই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলা যায়। 

মূলত এই কাব্যের কথ| হচ্ছে নিয়তির সঙ্গে মান্গুষের সংগ্রাম এবং শেষ পধন্ত 

পুরুষকারের শোচনীয় পরাজয় । মানুষ অদৃশ্ঠ শক্তির কাছে হার মানছে। 

মনসা মর্তে পুজা পেতে চান_-এবং চাদ সদাগরের পুজ। পেলে অর্থাৎ 

অভিজাত ঘরে সম্মান পেলে সমাজে তার প্রতিষ্ঠা লাভ করতে বিশেষ বাধা 

থাকবেনা । ওদিকে চাদ সদাগর শৈব। তিনি মনসার পুজা! করবেন না। 

টার্দকে জব করবার জন্য মনসা তার ছেলেদের হত্য। করলেন, তার এমবর্ 

নিলেন হরণ করে । তবুও চাদ অচল-অটল | (ে বলে-_ 

'যেই হাতে পুজি আমি দেব শুলপাণি। 
সেই হাতে পুজিব (না পুজি) চ্যাংমুড়ি কাণি॥ 

মনসা অবশেষে বারবনিতার বেশে চাদকে ভুলিয়ে তার মহাজ্ঞান হরণ ক'রে 

তাঁকে দুর্বল ক'রে ফেলেন। তবুও লোহার বাসর ঘরে শেষ পুত্র লখিন্দরের 

প্রাণনাশ ক'রে বেছুলাকে বিবাহের রাত্রেই বিধবা করেও পুত্র-শোকাতুর 
ঠাদকে দিয়ে নিজের পুজা করাতে পারলেন না। নানা দুঃখ কষ্ট পেয়ে, 

নানা বিপদের ভেতর দিয়ে স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে বেহুলা গেলেন স্বর্গপুরে | 
দেবতাদের সন্ত ক'রে মনসাপুজার সর্তে স্বামীর জীবন ফিরে পেলেন। 
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মর্তে ফিরে এসে শ্বশুরকে মনসাপুজা করার জন্য অনুরোধ করেন। 
চাদের আরাধ্যদেবতা শিবও তাকে পুজা করতে বলেন। পুত্রবধূর 

অন্ুরোধেই বামহাতে ফুল দিয়ে অন্যদিকে মৃখ ফিরিয়ে মনসাকে পুজা 
করতে সম্মত হলেন। তাতেই পুজা-প্রত্যাশী দেবী সম্তষ্ট। অবশ্য 

কোনো কোনো পুথিতে চাদ “জাড় হাতে মনসার করয়ে শ্তবন” বলে 
বণিত আছে। চাদও মনসার পুজা ক'রে আবার ভারানে। পুজদের 

এবং সব এরশ্বর্য ফিরে পেলেন। বেহুলাও আর সংসারে প্রবেশ করলেন না। 

লখিন্দর ও বেহুলা দুজনেই অভিশপ্ত স্বর্গবাসী-- অভিশাপের মেয়াদ 

ফুরোতেই দুজনেই স্বর্গে ফিরে গেলেন । 

গল্পের দিক থেকে দেখতে পাই, চাদ সদাগরের চরিত্র যেন আকম্মিক- 

ভাবে মধ্যযুগে দৈবীশক্তির অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাড়িয়েছে । 

বিরাট পুরুষকারের ইঙ্গিত রয়েছে এই চরিত্রে। তখনকার দিনে এমন 

দেবদ্রোহী চরিত্র আর কোনো রচনায় পাওয়া যায়না । কিন্তু এও দেখতে 

পাই যে, মাছুষ দৈবীশক্তিরূপ অদৃশ্য নিয়তির কাছে একান্ত অপহায়। এটা 
আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এখানে মানষ বনাম দেবতার সংঘর্ষ নয়। 

টাদেরও পেছনে শিবের এঁশীশক্তির আশীর্বাদ রয়েছে | এ যেন চাদের মাধামে 

ছুটে! ব1 তারও বেশী মতবাদের দ্বন্দ চলেছে । জনসাধারণের কাছে 

লেখকের প্রচারের জোরে মনসাই যেন বেশী €ভাট” পেলেন । 

মনসা হিন্দু মুসলমান উভয় সমাঁজেরই পুজা পেয়েছিলেন বলেই মনে 
হয়। বিজয়গুপ্ত বা বিপ্রদাসের এবং অন্যান্ত কবিদের হাসান-হ্থসেন পালাতে 

প্রথমে হাসান-হুসেনের মনসাকে অস্বীকার ও পরে বিধিমত পুজা করার 

ব্যাপারে আমরা তাই লক্ষ্য করি। অবশ্থি বিজেত! মুসলমানসমাজকে দিয়ে 
হিন্দুদেবতা হ্বীকার করিয়ে নেওয়াও বোধহয় উদ্দেশ্য ছিল। 

কাহিনীর দ্বিক থেকে চাদের যে পরাজয় তা একেবারে অস্বাভাবিক 

নয়। কারণ দেবতার কাছে মানুষের তাঁর মানার পাল। চিরদিন চলেছে । 

বিশেষ করে ধর্মসংগ্রামে বিভিন্ধ দেবতার ভক্তরা তাদের নিজ নিজ উপাস্য 

দেবতাকে * বড়ো করবার জন্য মানুষকে পরাঁভবের যৃপকাষ্ঠে বলি দিয়েছেন । 

সাহিত্যের দিক থেকে চাদের পরাজয় করুণ ট্রাজেডির স্থষ্টি করেছে। 

উনবিংশ শতাব্দীর কবি মাইকেল মধুস্দনের মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণ 
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চরিত্রে চাদের চরিত্রবৈশিষ্ট্যের মিল পাওয়া যায়। আমরা আগে বলেছি 

পুত্রবধূর প্রতি শ্রেহবশে তিনি নিজে এই পরাজয় মেনে নিয়েছেন । 
মনসামঙ্জলে চাদ সদাগর দেবতার চাইতেও মহান হয়ে উঠেছেন। সাধারণত 

মধ্যযুগের সাহিত্যে দেবতারাই প্রধান স্থান অধিকার করে থাকতেন। 

মনসামঙ্গলে কবি অজ্ঞাতসারেই যেন মঙ্গলকাব্যের বিধিনির্দেশকে কিছু কিছু 

উপেক্ষাও করেছেন। মঙ্গলকাব্যের নায়ক-নায়িকার স্বর্গ থেকে আসতেন । 

কোনে! একট শাপে এখানে এসে কোনে দেব ব1 দেবীর পুজা প্রচলিত করে 

শাপমুক্ত হয়ে আবার চলে যেতেন। কাব্যের শেষের দিকে এমন একটা 

ত্বগর্শয় আভাস থাকে যে তাকে শুভপরিণামান্তক বলেই গ্রহণ করতে 

হয়। কিন্তু মনসামঙ্গলে এসব বজায় রাখার চেষ্টা থাকলেও টাদসদাগরের 

অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং তার করুণ পরাজয় মঙ্গলকাব্যের সব 5017186101)কে 

ছাপিয়ে উঠেছে। 

এই যুগে সতীত্বের মহিমা ঘোষণাও হয়ত সামাজিক কারণে প্রয়োজন 

হয়ে পড়েছিল । সমাজের টিলেঢাল! ভাব এবং অসংযম সমাজকে নিশ্চয় 

আচ্ছন্ন করে রেখেছিল । এজন্ত নারীকেও যেন সচেতন করে দিতে হচ্ছিল । 

বেহুল1! সতীত্বের জীবস্ত আলেখ্য। সতীত্বের জোরে যে দেবতাকেও বশ 

করা যায়-_এমন কি মৃত্যুদূতকেও যে পরাজিত করা যায়, বেহুলার চরিত্রের 

মধ্যে সে পরিচয় আমরা পেয়েছি । মনসামঙ্গলে আর একটি জীবন্ত অথচ 

বেদনাপুর্ণ চরিত্র হচ্ছে লখিন্বরের মাতা সোণকার | পুত্রহীরা মা তীব্র 
বেদনায় বেহুলাকে বলেছেন-_ 

৮ ০৩ বধু তুমি পরম রূপসী । 
আমার বাছা খাইতে আইলা পরম রাক্ষসী ॥ 

আবার যখন বেহুল। ম্ৃৃতম্বামী নিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিচ্ছেন 

তখন বলেন, 'লখাইর বদলে মোরে মা বলিয়! ডাক ।” পুত্র ও পুত্রবধূ 
সবাইকে হারিয়ে সহ্শীল। রমণীর চাদের গৃহকোণে দীর্ঘনিঃশ্বাস সম্বল 

করে থাকতে হয়। কাব্যের শেষে শিব যখন বলেন__যে চণ্ডী, সেই 

শিব, সেই মনসা_মনে হয় তখন যেন সকল ধর্ম মতের বা বিশ্বাসের 
সমন্বয়ের চেষ্টাও চলছে। অন্তত সব ধর্মমতের মাঝে একট সহজ 

প্রবেশের পথ যে নিমিত হচ্ছিল এট] ধরে নেওয়। যেতে পারে। 
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মনসামঙ্গলে যে যুগের সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে সে যুগে বাঙ্লাদেশে 

ব্যবসাবাণিজ্য বেশ ভালোভাবেই চলত। ব্যবসাঁতে বাঙালীর অসাধুতাঁও 

বেশ স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে । বাজে জিনিস দিয়ে ভালো জিনিস আদায় 

করছে। তখন ব্যবসাবাণিজ্য মুখ্যত দ্রব্যবিনিময়ের মাধ্যমেই চলত। 

মুনলমাঁন বিজেতাঁদের অত্যাচারের কাহিনী মনসামঞ্গলে গাজীর পালাতে 

পাওয়া যায়। শেষে অবশ্টি মনসার কাছে হার মেনে হাসান-হুসেন 

মনসার পুজা করছেন । সমাজে চাদপদাগরের মতো মধ্যস্তরের লোকদের 

বেশ প্রতিপত্তি ছিল। মনসার পুজ! প্রথম নারীদের দ্বারাই সম্ভবত 

প্রচারিত হয়েছিল। আর সেও নিম্ন ও মধ্যত্তরের মধ্যে। ব্রাঙ্গণ্যবাদী 

সমাজে এ পুজার প্রচলন ততটা হয়নি । মনসামঙ্গলে চণ্তীভক্ত বা শাস্ত এবং 

শৈবদ্ধের সঙ্গেই যেন ছন্ব বেশী করে দেখা দিয়েছে । বোধহয় চণ্তীর পুজা 

তখন একটু বেশী প্রচলিত ছিল। মনসামঙ্গলে ত চণ্তী আর মনসা 
মারামারিই করে বসলেন। চণ্তী দিলেন মনসার চোখ কানা করে, আর 

মনসা চগ্ডীর বুকে ছোবল বসিয়ে দিলেন। শেষে চণ্ডী হার মানলেন। 

আর শিখের ষ। অবস্থা, তা অতান্ত শোচনীয় । চরিকঞ্রের দিক থেকে এত 

তুর্বলচরিত্র মঙ্গলকাব্যে খুব কমই আছে। শিব তার কন্য। মনসাকে 

চিনতে ন। পেরে এক কেলেঙ্কারী করে বসলেন । বেহুল! যখন স্বর্গপুরে ম্বামীর 

জীবন ফিরিয়ে আনতে গেলেন, তখন প্রথম ত একবার নেচে সবাইকে মুগ্ধ 

করতে হ'ল। তার ওপর আবার নারায়ণদেবের শিব বলেন-_ 

যদি আলিঙ্গন দাও তুমি 

জিয়াইব লক্ষীন্দর পাঠাইয়া দিব ঘর 
সদয় হইয়া তবে আমি। 

এই মনোভাব দেবোচিত নয়। তাই সেখানেও তাকে চণ্তীর কাছে লজ্জা 
পেতে হল। মনে হয় শিব এবং শৈবর1! তখন সমাজে নিজেদের সম্মান 

অনেকখানি হারিয়েছেন । নইলে শিবের যে চরিত্র মনসামঙ্গলে (অন্যান্থ 

মঙ্গলকাব্যেও ) প্রকাশ পেয়েছে তা নিয়ে খুব গর্ব করা চলে না। 

সন তারিখ দেবার সময় মুসলমান স্থলতানদের উল্লেখ ছাড়া এসময়ে 

মনসামঙ্গল কাব্যে দেশের রাজরাজড়ার উল্লেখ বিশেষ পাচ্ছিনা--তবে 

শাসকবর্গের অত্যাচারের বর্ণনা হাঁসান-হুসেন পালায় কিছুটা রয়েছে । তখন 

৫ 
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যে নিবিবাদে হিন্দুরা তাদের ধর্মানুষ্ঠান করতে পারত না এই কাব্য থেকে 
তা বুঝতে পারি। মনসামঙ্গল গান যারা করতেন তাদের আধিক অবস্থা 
বিশেষ ভালে। ছিলনা । অনেক সময় দেখি গায়েনরা "লখিন্দরকে” ৰাচাবাঁর 

সময় তার গায়ে বস্ত্র নাই বলে শ্রোতাদের কাছ থেকে বস্ত্র আদায় করছেন । 

তখনকার দিনে বৈশ্য ও শূদ্রদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল। মনসা- 

মঙ্গলের এক জায়গায় বল! হচ্ছে__ ূ 

€তোরা ত বৈশ্যের ঝি অসম্ভব আছে কি 

সাঙ্গা তোদের আছে পুর্বাপর।, 

ব্রাঙ্মণ্যবাদের পুনরাঁবিভভাবে এবং তার কঠোর নির্দেশে আবার এ বিধবাবিবাহ 

উঠে যায়। সহমরণ প্রথাও তখন প্রচলিত ছিল। টাদসদাগরের উক্তি থেকে 

জানতে পারি-__ 

বধূর ঠাই জিজ্ঞাসা কর কি আছে সাহস। 
লখাইর সঙ্গে পুড়িয়া মরুক ঘুচুক অপযশ ॥ 

সে সময় দেবোদ্দেশ্টে পশুবলি-প্রথারও বহুল প্রচলন ছিল। বৈষ্ণবরা এই 

প্রথার বিরোধী ছিলেন। শৈবরা বলি-প্রথার অন্থকূলে ছিলেন না। কিন্তু 

টাদসদাগর বোধহয় সামীজিক সাধারণ নিয়ম মেনেই নানা রকম পণ্ড বলি 
দিয়েছিলেন । তখন চণ্ডীর পুজায় বলির বিশেষ দরকার ছিল--এখনও 

তাই আছে। 
মনসামঙ্গলের লেখকদের এক আধজন ছাড় প্রায় সবাই দরিদ্র মধ্যবিত্ত 

ঘরের লোক ছিলেন । আর শ্রোতাদের বেশীর ভাগই বোধহয় ছিল সমাজের 

নিন শ্রেণীর লোক । মনপাকে সমাজের উপরতলায় প্রতিষ্ঠিত করতে বেগ 

পেতে হয়েছে। চণ্ডী যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন তার 

কারণ শিবের স্ত্রী হিলাবে তিনি তখন সমাজে বেশ পরিচিতা। কাজেই 
উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে নিজের জায়গা করে নিতে তার ততট]। অন্থবিধা হয়নি । 

এসব পুজার মধ্যে যে বৌদ্ধ বা তান্ত্রিক প্রভাব ছিল বৈষ্ণবযুগে তা 
অনেকটা কমে এসেছে । পরের যুগেও অনেক মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে, 

কিন্তু বৈষ্ণবপ্রভাবিত সমাজে তার স্থুর তেমন উচ্চগ্রামে এসে পৌছাতে 

পারেনি। অবশ্তি বলিষ্ঠ হাতের কোনো কোনো রচনা বৈষব সাহিত্যের 

পাশে ক্লাড়াবার সম্মান ও অধিকার লাভ করেছিল। আমাদের আলোচ্য 
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যুগের মনসামঙ্গল কাবাগুলির কাহিনী অংশ প্রায় এক হলেও প্রকীশভঙ্গির 
দিক থেকে বিভিন্ন কবির রচনায় কিছুটা পার্থকা আছে। 

এ যুগের মনসামঙ্গল রচয়িতার্দের মধ্য বিজয় গুপ্ত ও বিজ্রীদাস টক্রবত্ত্ণকে 

(পিপিলাই ) পাচ্ছি। অনেকে নারায়ণদেবকেও এই সময়ের বলে মনে 

করেন । ডাঃ কুমার সেন মহাঁশয় তাকে সঞ্চদশ শতকের দিকেই বলে 

ধরেছেন। অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় তার “বাঙলা! মঙ্গল 
কাব্যের ইতিহাস? গ্রন্থে নারায়ণদেবকে আরও আগের লোক বলে মনে 

করেন। তার মতে,কুলকাঁরিক] প্রভৃতির বিচারে নারায়ণদেব পঞ্চদশ শতকের 

দিকেরই হবেন। নারায়ণদেবের গ্রন্থে কোনো সন তারিখ পাওয়। যায় না। 
দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় মনে করেছিলেন নারায়ণদেব বিজয় গুপ্তেরও কিছু 
পুর্বে আবিভত হয়েছিলেন । 

নারায়ণদেৰ ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জের বোরগ্রামের অপিবাসী 

ছিলেন । তার পুর্বপুরুষেরা রাঢ় অঞ্চল থেকে এসেছিলেন। কবির পিতার 

নাম নরমিংহ দেব। এব জাতিতে কায়স্থ। আত্মপরিচয় দ্রিতে গিয়ে কবি 

এক জায়গায় বলেছেন, “জন্ম লভিল স্ুদ্ধ কাহেন্তের ঘর। নারায়ণদদেবকে 
আসামের অধিবাসীরাও নিজেদের বলে দাবী করেন। আসামে 

তার কাবোর বিশেষ প্রচলন ছিল। তবে সেখানে তার রচনার 

ভাষাগত অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল । এসব অন্শ্টি তর্কের কথ।। নারায়ণ 

দেবের ষে কাব্য আমরা পাচ্ছি তাতে যে অনেক প্রক্ষিপ্ত অংশ ঢুকে পড়েছে 
তা বেশ বোঝা যায় । তার কাব্যের আলোচনা আমর! পরে করছি। 

সম্পূর্ণ মনসামঙ্জল কাব্য যে একজনই রচনা করেছিলেন তা বলা দু্কর। 

এক কবির নামে প্রচলিত কাব্যে নান! কবির ভণিতাঁও পাওয়া গেছে । হয়ত 

অনেক লিপিকর বা গায়েনরা অনেক অংশ জুড়ে দিয়েছিলেন। আবার 

এমনও হতে পারে যে অনেক কবির রচনাংশ সংযোজিত হয়ে মনসার অনেক 

পালাগানও গড়ে উঠেছিল। 

বিজন্র গঞ্ড 

বিজয় গুপ্তের পন্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গলের রচনাকাল সম্বদ্ধে তার কাব্যে 

ছুটি ছত্্র পাওয়া ষায়। তাতে কবি বলছেন-__ 
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খতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক । 

স্থলতাঁন হুসেন শাহ নৃপতি তিলক ॥ 

এই ক্সোক থেকে মনে হয় বিজয় গ্রপ্ত ১৪১৬ শকাবে ( ১৪৯৪-৯৫ খ্রীষ্টা ) 

পল্মাপুরাণ রচন। করেন। তিনি বরিশালের গৈলা-ফুল্লপ্ী গ্রামের অধিবাসী 

ছিলেন । পদ্মাপুরাণের এক জায়গায় কবি বলছেন-__ 

মুর্খে রচিল গীত ন1 জানে মাহাত্ম্য । 

প্রথমে রচিল গীত কাণ] হরিদরত্ত ॥ 

হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হইল কালে। 

যোড়া গাথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে ॥ 
এই উক্তির দ্বারা মনে হয় বিজয় গুপ্তের পুর্বে (কাণা ) হরিদত্ত নামে এক 

কবিও মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন । কাব্য রচনা, তাঁর প্রচার এবং বিলুপ্তি-_ 

সব মিলিয়ে দেখতে গেলে হরিদত্তের কাব্য চতুর্দশ শতকের প্রথম দিকে রচিত 

হয়েছিল বলে মনে হয়৷ অবশ্তঠি এটা খুব স্পট অনুমান নয়। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক 

শ্রীআশ্ততোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতে হরিদত্ত ময়মনসিংহের অধিবাসী ছিলেন। 
ডাঃ স্থকুমার সেন মহাশয় বিজয় গ্তপ্তের ভাষাকে “অত্যন্ত আধুনিক” বলে 

মনে করেন। আমাদের মনে হয়, নানা হাতে পড়ে হয়ত কাব্যের ভাষার 

অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। বিজয় গুপ্তের রচনা সরসতাবজিত নয়। 

তখনকার দিনের মা-সতম! অধ্যুষিত ঘরের কাহিনীও তিনি বেশ সরসভাবে 
বর্ণনা করে গেছেন । তৎকালীন গ্রাম্য সমাজেরও কিছু কিছু ছবি পাওয়া 

যায়। হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের অত্যাচার বর্ণনাগ্রসঙ্গে বলছেন__ 

পরেরে মারিতে কিবা পরের লাগে বাথ] । 

চোপাড় চাপড় মারে দেয় ঘাড় কাতা ॥ 

যে ব্রাক্ষণের পৈতা দেখে তারা কান্ধে । 

পেয়াদা বেট! লাগ পাইলে তার গলায় বান্ধে ॥ 

্রাক্ষণ পাইলে লাগ পরম কৌতুকে। 
তার পৈত ছিড়ি ফেলে থু দেয় মুখে । 

এই প্রসঙ্গে অন্যত্র বলছেন-_- 
হারাম জাত হিন্দুর হয় এত বড় প্রাণ । 

আমার গ্রামেতে বেটা করে হিন্দুয়ান ॥ঃ 
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গোটে গোটে ধরিব গিয়া! যতেক ছেমরা। 

এড়া-রুটি খাওয়াইয়া করিব জাতি-মারা || 

সোণকার রাক্লার ব্যাপারে কবি শাক থেকে মাছ মাংস প্রভৃতি ব্যঞ্জনের 

এবং পায়েস পিঠার যে দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন তাতে কবির রসনা-রুচির 

পরিচয় পাওয়া যায়। তবে মনে হয়, রসনা-রুচি অপেক্ষা আকাঁজ্ষাই বেশী 

প্রকাশ পেয়েছে । ব্যঞরনাদি যাতে স্মস্বাহু হয় তার জন্ত সোণকা রান্নার 

আগে-- 

অগ্নি প্রদক্ষিণ করি মাগে বর দান। 

মুঞ্ি যেন রন্ধন করি অমৃত সমান ॥ 

স্বামী-পুত্রকে স্খী করবার জন্য নারী-হৃদয়ের আকুলতা সোণকার এই 
প্রার্থনার ভেতর দিয়ে সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে । 

মানব সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য মনসার ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে 

চণ্ডীর কাছে মনসার খেদোক্তিতে-__ 

জনম দুখিনী আমি দুখে গেল কাল। 

যেই ডাল ধরি আমি ভাঙ্গে সেই ভাল ॥ 
শীতল ভাবিয়া যদি পাষাণ লই কোলে । 

পাষাণ আগুন হয় মোর কর্মফলে ॥ 

কারে কি বলিব মোর নিজ কর্মফল । 

দেবকন্যা হৈআ' স্বর্গে না হইল স্থল ॥ 

এই অক্ষম] দেবকন্তা একেবারে সাধারণ নারীর মতোই নিজের অনৃষ্টকে 
দোষারোপ করে। 

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে অনেক কবির উল্লেখ পাওয়া যায়। তাতে মনে 

হয় পদ্ম[পুরাণের সবখানিই বিজয় গুপ্রের রচন। নয়। তবে সবটুকু বিজয় 

গুপ্চের রচনা না হলেও বিজয় গুপ্ত যে একেবারে অর্বাচীন একথাও জোর 
করে বলা যায় না। ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় বিজয় গুপ্তের ভাষায় যে 
আধুনিকত “দেখতে পেয়েছেন তাও হয়ত বিজয় গুপ্তের কাব্যের বহুল 
প্রচলনের জন্ঠই ঘটেছে। তার কাব্যে পয়ার লাচাড়ি প্রভৃতি ছন্দ এবং 
পুর্ববঙ্গে প্রচলিত বছ শব্ধের প্রয়োগ লক্ষিত হয়। 
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লিপ্রদীন চত্রন্বর্ভী 

বিপ্রদাস চক্রবর্তার পল্মাপুরাণ ব1 মনসামঙ্লেঘ রচনাকাল সম্বন্ধে কবি 

নিজে বলছেন-_ 

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ । 

নৃপতি হুসেন শাহ গৌঁড়ের প্রধান | 

ই সঙ্কেত থেকে ১৪১৭ শকাব্ই (১৪৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্দ) তার মনসলামগলের 

রচনাকাল হিসাবে পাওয়া যায়। বিপ্রদাস বসিরহাটের নাহুড়্যা-বটগ্রামের 

অধিবাসী ছিলেন। কবির পিতার নাম ছিল মুকুন্দ পণ্তিত। 

বিপ্রদাস মনসার 'জাগুলি বলে আর একটি নামেরও উল্লেখ করেছেন। 

টাদ সদাগরের বাণিজ্য-যাত্রার পথে যেসব জায়গাগুলি পড়েছিল সেগুলির 

নামেও কিছুটা বৈচিত্র্য আছে। কবি কলিকাতা, কালীঘাট, চিৎপুর, 

বারুইপুর, রিষড়া, কাঁকিনাড়। প্রভৃতি অঞ্চলের উল্লেখ করেছেন। 
কালীঘাটের উল্লেখ পরবর্তীকালে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলেও আছে। তবে 
এসব নাম যদি পুর্ব থেকেই প্রচলিত না থাকে তাহলে আমরা এইটুকু ধরে 

নিতে পারি যে এসব অংশ বিপ্রদাসের কাবো প্রক্ষিপ্ধ হয়ে থাকবে । কবির 

মনসামঙ্গলে আর একটি লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই কাব্যে ধর্মঠাকুরের 

উল্লেখ পাচ্ছি। বিজয় গ্তপ্তের কাব্যে এর উল্লেখ নেই। ধর্মঠাকুরের পুজা 

পশ্চিম বঙ্গেই বেশী প্রচলিত। কিন্তু ধর্মঠাকুর নিয়ে পৃথক সাহিত্য রচনা 

আরও পরের দিকে হয়েছে । পশ্চিম বঙ্গ বা রাট অঞ্চলের অন্যান্ত দেব-দেবী 

বিষয়ক কাব্যেও এই ধর্মঠাকুরের বন্দনা এবং ধর্মপুরাণ কথিত স্থষ্টিতত্ 
প্রভৃতি পাওয়] যায়। 

বিপ্রদাসের কাব্যে শ্রীচৈতন্যের কোনে! উল্লেখ নেই। চৈতন্ত-পরবর্তা 
কালে বাঙলা দেশে খুব কম মঙ্গলকাব্যই আছে যাতে শ্রীচৈতন্ের অবতার 

হিসাবে বন্দনা নাই। বিপ্রদাসের কাব্যের সরস মাধুর্ধ এবং ছন্দসৌষ্ঠব 
লক্ষণীয়। তার কাব্যেও তৎকালীন পশ্চিম বাঙ্লার সমাজের অনেক 
কৌতৃহলোদ্দীপক পথ্য পাওয়া যায়। বাঙালী ব্যবসামীর! প্রব্য-বিনিময়ের 
সময় ষে কপটতার আশ্রয় নিত এই মনসামঙ্গলে তার উল্লেখ পাই। 
াদসদাগরের অন্থপম-পাটনের রাজার সঙ্গে ভ্রব্-বিনিময়ে £ 
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কৌতুকে দেখায় রাজা (টা) ঝুন? নারিকেল। 
দক্ষিণাবর্ত দেহ ইহার ব্দল॥ 

হরিদ্রা দেখায় চাদ করিয়] মন্ত্রণা। 

ইহাতে খণ্ডায় যত ব্যাধি যন্ত্রণা ॥ 
ইহার বদল সোণ। কহিঙ্থ তোমারে । 
ওজন করিয়া লও দেহ তো আমারে ॥ 

খেম ধুতি যত দেখহ রাজন । 

বদলিয়া পাটে বোঝা! দেহ তো! বসন ॥ 

পাড, কুমড়া দিয়া কহে নৃপবর | 

ইহার বদলে দেহ সিসার খাপর ॥ 

হস্তিদস্ত দেহ মোর মিশির বদলে। 
তওুল বদলে দেহ মুকুতা প্রবালে ॥ ইত্যাদি 

বিপ্রদাস তার কাব্যের ভণিতায় “মনসাবিজয় দ্বিজ বিপ্রদাসে ভাষে, 
বলেছেন। কবি নিজে কাব্যটটিকে মনসাবিজয় বলে উল্লেখ করেছেন। 
বিপ্রদদাসের কাব্যের আখ্যানবস্তর সঙ্গে বিজয় গুপ্ত বা পূর্ববঙ্গের অন্যান্ত 

কবিদের কাব্যের আখ্যানবস্তর তেমন মিল নেই । বিপ্রদর্ণসের কাহিনী- 
পরিকল্পনায় কিছু নতুনত্ব আছে। তবে শিব ও চণ্ডী চরিত্র এখানেও ্খলন- 
গতনের উধ্র্বেনয়। ত্রক্ষাও নারীর দূপের কাছে একাস্ত অসহায় । মনসা- 
বিজয়ের সবখানি বিপ্রদাসের রচনা নয় বলেই মনে হয়। পরের দিকে অনেক 
ংশ হয়ত প্রক্ষিপ্ধ হয়ে থ।কবে। 

ম্নাকামজণদেন্ব 

বিজয় গুপ্ত ও বিপ্রদীসের মতো নারায়ণদেবের কাব্যেও শ্রচৈতন্ভের 
কোনো উল্লেখ নেই। কিন্তু অন্যদিকে ধনপতি ও বীরসিংহের কাহিনী 
চণ্ডীমঙ্গল ও বিদ্যাক্থন্দরের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। অথচ এসময়ে কোনো 
চত্তীমঙ্গজল বা বিছ্যান্থন্দর কাব্যের নিদর্শন পাওয়া যায় না। হয়ত এসব 
কাহিনী পরের দিকে তার কাব্যে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে । নারায়ণদেবের রচনায় 
কবিত্বের অভাব নেই, তবে ময়মনসিংহ অঞ্চলের ভাষাপ্রয়োগহেতু অনেক 
সময় তার রচন। পড়তে অন্থ্বিধা হয়। তাহলেও মধ্যযুগের ভাষার যেটুকু 
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সঙ্গতি ছিল তার কাব্যে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি । যেমন লখিন্দরের মৃত্যুতে 
বেলার শোক-বর্ণনায় কবি বলছেন-_ 

কোলেতে করিয়া বিপুল কান্দে উচ্চন্বরে । 

বিপুলার ক্রন্দন শুনি বুক্ষের পাতা ঝরে ॥ 

পাষাণ বিদরে আর বিদরে মেদিনী । 

সর্বদাএ ঝরে তবে ছুই নয়নে পানী ॥ 

আবার বিপুলার ভাই নারায়ণ বিপুলাকে স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে অজানার 
উদ্দেশে ভেসে যেতে যখন নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে তখন বিপুল! বলে-_ 

বিপুলাক বোলে ভাই কোন চিন্তা নাই । 

পুণবপি আসিবাম প্রভৃক জীআই ॥ 
ভাইক বিদায় করি বিপুল স্বন্দরী। 

ছাঁড়াইয়? যাঁয় বিপুল চিত্ত স্থির করি ॥ 

নারাঁয়ণের চীদ সদাগর একটু গৌয়ার গোছের মাঙগষ। বিজয় গুপ্তের চাদের 

মতো “জোড় হাতে? ভালো মানুষটি হয়ে মনসার পুজা করেননি । বেহুলার 

উপরও তিনি কোনো স্ববিচার করেননি | যে নারী সতীত্বের মহিম1 বলে স্বামী, 
ভাশুর এবং ভাইদের পুনরুজ্জীবিত করে ফিরিয়ে আনতে পারে তার সতীত্ 

পরীক্ষার এত কি প্রয়োজন ছিল? সমাজে রামায়ণের সীতার মতো হয়ত 

প্রশ্ন উঠতে পারে-_তাই শুধু নারায়ণদেব নন, মনসামঙগলের প্রায় সব কবিরাই 
বেহুলার এই পরীক্ষ! দেখিয়েছেন । নায়ায়ণদেব এবিষয়ে আরও একটু কঠিন। 

তার কাব্যের বিপুল! সাতটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অষ্টম পরীক্ষার সময় পৃথিবী 

থেকে একেবারে বিদায় নিল। অনেকটা সীতার শেষ পরীক্ষার সময় পাতালে 

প্রবেশের মতোই। 

ম্বচন্নি ল্রিছ্যাস্পত্তি 

এই যুগের কথা শেষ করার আগে মৈথিলী কবি বিগ্ভাপতি সম্বন্ধে কিছু 

আলোচন। কর! প্রয়োজন । বিহ্যাপতি বাঙালী নন, কিন্ত বাঙালী তার 

পদ্দাবলীর সঙ্গে এত বেশী পরিচিত যে বাঙ্ল! সাহিত্যে তার ক্ছান চিরদিন 
সবার উপরেই থাকবে । বিগ্তাপতির আবির্ভাব কাল নিয়ে সঠিক কিছু বলা 

ধায় না। তবে চতুর্দশ শতাবীর মাঝামাঝি থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার 
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দিক তার আবির্ভীব কাল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে । বি্াপতি 
মিথিলার রাজা শিবসিংহের প্রায় সমসাময়িক। তিনি দীর্ঘজীবী কবি ছিলেন। 

সম্ভবত তিনি শৈবসম্প্রদীয়ভূক্ত ছিলেন । কিন্তু এদেশে সবাই তাঁকে বৈষ্ণব 

বলে শ্রদ্ধা করে। তীর শিব বিষয়ক পদও কিছু কিছু পাওয়া যায়। বিগ্যাপতি 

পদাবলী ছাড়া কীতিলতা, পুরুষপরীক্ষা, ছুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী প্রভৃতি গ্রন্থ রচন। 
করেন। কীক্তিলতা অপত্রংশ বা! অবহটুট ভাষায় রচিত একখানি এঁতিহাসিক 

কাব্য । চৈতন্তচরিতামুতকার বলেছেন-_ 

বিদ্যাপতি চশ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ | 

এই তিন গীতে করায় প্রভৃর আনন্দ ॥ 

গ্রীচৈতন্ত বিদ্ভাপতির পদের রস আস্বাদন করতেন । তাঁর পদলালিত্য 

সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে বল] যায়, এমন অপুর্ব ঝংকারপুর্ণ সঙ্গীতমাধূর্ষেভরা 
পদ শ্রধু প্রাচীন যুগে কেন; পরবর্তী কালেও ক্ষচিৎ মিলে। 

বিদ্যাপতির দুয়েকটি পদ উদ্ধৃত না করলে মধাযুগের বাঙলা বৈষ্ব সাহিতোর 
রসাস্বা্দন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে । রসোদগারের একটি পদে কবি বলছেন_- 

নাহি উঠল তিরে রাই কমল-মুখি 

সমুখে হেরল বর কান। 

গুরুজন সঞ্জে লাজে ধনি নতমুখি 

কৈছনে হেরব বয়ান | 

সখিরে অপরুপ চাতুরি গোরি। 
সব জন তেজি আগুসরি ফুকরই 

আড় বদন তহি" ফেরি ॥ ঞ্ু॥ 

তহি' পুন মোতি-হার টুটি পেলল 

কহত হার টুটি গেল। 

সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু 

শ্বাম দরশ ধনি কেল ॥ 

নয়ন-চকোর কাহু-মুখ শশি-বর 

| করল অমিয়া রসপান। 

ছুছ দোহ1 দরশনে রস পসারল 

বিদ্যাপতি ভালে জান ॥ 
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এই পদে রাধা-প্রেমের যে অপুর্ব রূপ ফুটে উঠেছে তাতে শকুস্তলার 
প্রথম প্রণয়াভাসের সঙ্গে যেমন সাদৃশ্য দেখতে পাই, তেমনই বিদ্যাপতি- 
পরবস্তাঁ কালের বৈষুব কবিদের কৃষ্ণপ্রেমে আকুল রাধার সাদৃশ্তও লক্ষিত হয়। 

বিচ্চাপতির অভিসারান্থরাগিণী রাধা 

নব অন্রাগিণী রাধা। 

কছু নাহি মানয়ে বাধা ।॥ 

একলি কয়লি পয়ান। 

পস্থবিপথ নাহি মান ॥ ইত্যাদি । 
গোবিন্দদাসের অভিসারিক| রাধাতেও এই বিস্বজয়ী প্রেমিকার বূপটি 

প্রকাশ পেয়েছে । এদিক থেকে কবি জয়দেব ও বিছ্যাপতি মধ্যযুগের বৈষ্ণব 
কবিদের গুরুস্থানীয় বললে অতুযাক্তি হবে না। জয়দেবের তিমিরাভিসারিক! 
রাধা কষ্ণের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য অভিসারে চলেছেন-_ 

রতি-স্থখ-সারে গতমভিসারে মদন মনোহর বেশম্। 

নকুরু নিতশ্ষিনি গমন-বিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্ ॥ 
ঘীরে-সমীরে যমুনা-তীরে বসতি বনে বনমালী ॥ প্র 
নাম-সমেতং কৃত সঙ্কেতং বাদয়তে মুছু বেণুম্। 

বনুমন্থৃতে নন্থতে তন্গ-সঙ্গত-পবন-চলিতমপি রেণুম্ ॥ 

পততি পতত্র্রে বিচলিত পন্ত্রে শঙ্কিত-ভবছুপযানম্। 

রচয়তি শয়নং সচকিত-নয়নং পশ্ঠতি তব পনস্থানম্ ॥ 

মুখরমধীরম্ ত্যজ মঞ্জীরং রিপ্ুমিব কেলিষু লৌলম্। 
চল সখি কুগ্ং সতিমিরপুগ্তং শীলয় নীল-নিচোলম্ ॥ 

. এই অভিসার ও প্রেমোল্লাসের ললিত পদগুলি পরবর্তাঁ যুগের বৈষ্ণব 
পদাবলী সাহিত্যকে রসমধুর করে তুলেছিল। বিগ্ভাপতির প্রেমোল্লাসের 
পদ ও ভক্কিরসাশ্রিত পদগুলি বাঙালী হৃদয়কে একাধারে উদ্দীপিতও 
করেছে, বেদনাবিধুর করেও তুলেছে । কবি যখন বলেন-_ 

মাধব বহুত মিনতি করু তোয় 

দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পলু 

দয়া জন্গু ছোড়বি মোয় ॥ 

তখন বুঝতে পারি এ আকুলতার অর্থ মানবজীবনের মাঝে নিত্া-হুন্বরকে 
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পাওয়ারই আকুলতা | বিষ্যাপত্র কবিতা শুধু বৈকুষ্ঠের উদ্দেশেই রচিত হয়নি। 
সেখানে মানবজীবনের প্রেমবৈচিত্র্যানুভূতির সার্থক প্রকাশও ঘটেছে। 

বিগ্যাপতির পদাবলী এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে মিথিলা থেকে আসাম 

পর্যস্ত তার অনুকরণ চলেছিল । এবং তার ভাষার অনুকরণ করতে গিয়ে 

বাঙল! দেশে 'ব্রজবুলি”র মতো! একটি নতুন ভাষারও উদ্ভব ঘটেছিল। 

জ্ঞানদাস, বলরামদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি এই 'ব্রজবুলি'তে বনু পদ রচনা 
করেছেন। মিথিলার চেয়ে বাঙলাদেশেই বিদ্যাপতির পদ বেশী প্রচলিত 

ছিল। তবে অনেক বাঙালী পদকর্তার 'ব্রজবুলি'তে রচিত পদ বিদ্যাপতির 

নামে চলে গেছে । “সখি কি পুছসি অনুভব মোয়', “এ সখি হমরি ছুখের 

নাহি ওর+, “আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়ন্ধ পেখন্ু পিয়া মুখ চন্দ। প্রভৃতি 

বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত পদগুলি বিছ্যাপতির নয় বলেই প্রমাণিত হয়েছে 

বিদ্যাপতির পদমাধুর্ধ আধুপণিক কালে কবিগ্তরু রবীন্দ্রনাথকেও ভাম্ুমিংহের 
পদাবলী লিখতে অন্কুপ্রাণিত করেছিল। বাঙলা সাহিত্যে, বিশেষ করে 
বৈষ্ণব সাহিত্যে, বিছ্যাপতির প্রভাব অনস্বীকাধ ললেই বিগ্যাপতি বাঙালী 

না হলেও বাঙালীরই অতি আদরের কবি। 

মোটামুটি এই পর্বস্ত প্রাক-চৈতন্ত যুগের সাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। 

৬দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় শৃন্যপুরাণ, গোরক্ষ বিজয়, মীনচেতন, সঞ্জয়ের 
মহাভারত, অনস্ত রামায়ণ, দ্বিজ জনার্দনের চণ্ডী, শিবের ছড়া, মহাভারত 

পাঁচালী রচয়িতা কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী প্রভৃতিকে এই যুগের মধ্যে 
এনে ফেলেছেন। নিঃসংশয়ে এই রচনাগুলিকে এযুগের বলা যায় না। তবে 

অনেক কাহিনী যে এই যুগ বা তার পুর্ব থেকে প্রচলিত ছিল একথা বল৷ 
অসঙ্গত হবে না । শিবের ছড়া বা পাচালী এবং কিছু কিছু লৌকিক কাব্য 

সম্ভবত এসময়ে লেখ। হয়েছে । সমাজের নিয়স্তরে যে সব দ্েবদেবীদের নিয়ে 
কাহিনী প্রচলিত ছিল এসময় নিশ্চয় ভদ্র পাড়ায় তাদের আনাগোনা চলেছে । 
আমরা পরবর্তী কালের ধর্মমঙ্গলে যে সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থার 
উল্লেখ পাই, তাও এই যুগ ব1 এর পুর্বের পাঁল-সেন যুগের । ধর্মের দেহারা? 

ভেঙে দেবার যে পদ্ধতি ছিল, তাও বোধহয় মুসলমানের দেহারা বা দেবগৃহ 
ভেঙে দিয়েছিলেন বলেই । শূন্পুরাণকে ধর্মপুজাপদ্ধতির একখানি সংকলন বল! 

যেতে পারে । গ্রস্থধানি পাঠে মনে হয় মন্ত্রগুলে। প্রাচীন যুগের হওয়াই সম্ভব৷ 
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সে যুগের সমাজের অর্থ নৈতিক অবস্থা, আচার সংস্কার, তখনকার ধর্মমত 

এবং বিভিন্ন ধর্মমতের রেষারেষি, সংঘর্ষ, তখনকার শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবস্থা 

প্রভৃতির একট] পরিচয় এই যুগের মঙ্গলকাব্যগুলিতে কিছু কিছু পাওয়া যায়। 

সে যুগের চাষী, তাতী, কৈবর্ত এবং নিম্নবিত্ত দরিদ্রের মনোবেদন] দরিদ্র 

'্রচয়িতার লেখনীতে স্ুন্দরভাবেই প্রকাশ পেয়েছে । সেই ছুঃখ যেমন দরিদ্র 
রচয়িতার, তেমনই তখনকার সমগ্র দরিদ্র বাঁডালী সমাজের ছুঃখও বটে। 

এই যুগটিকে বলা যেতে পারে ইতস্ততবিক্ষিপ্ত অব্যবস্থিত সমাজের 
গুছিয়ে নেবার যুগ। নান। ধর্মসম্প্রদায়ের, নান! শ্রেণীর মানুষের, ' আপন 

আপন অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্ত জীবনসংগ্রামের যুগ। 

বিভিন্ন সংস্কৃতির সংঘাত ও সংমিশ্রণের ফলে এতদ্দিন যে দেবদেবীর! দুরে 
দূরে ছিলেন, তারা ধীরে ধীরে বাঙালীর মনোভূমিতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত 
করে ফেলেছেন। বৌদ্ধদের ক্ষমতা লোপ পাওয়াতে তাদের দেবদেবীরাও 
হিন্দু ধর্মসংস্কারের মধ্যে এসে পড়েছিলেন । মুসলমানর1 আসার পর এদেশের 
অধিবাসীরা অনেক শাখ।-প্রশাখায় বিভক্ত থাকলেও, মুসলমান ও অ-মুসলমান 
এই ছুটোই প্রধান ধারারূপে দেখা দেয়। অনেকে মুসলমানদের প্রতি ভক্তি ও 

ভয়েতে ইসলাম-ধর্মও গ্রহণ করছিল । বাঙ্লাদেশের আর আবহাওয়ায় 

অনেকদিন বাঁস করার ফলে বিদেশী মুসলমানর! স্থকোমল-চিত্ত বাঙালী হয়ে 

পড়ছিলেন। তবে এটা ঠিক যে, শ্রেণীন্বার্থ স্থন্ধে সমাজের উপরতলার 

হিন্দু মুনলমান উভয্ন সম্প্রদায়ই সচেতন ছিল। এই বিভিন্ন শ্রেণীতে যে 
বিরোধ, যা তখন ধর্মবিরোধের রূপ পরিগ্রহ করেছিল, কখনও কখনও তা 

সুস্পষ্ট শ্রেণীবিরোধ হয়েও দেখ। দিয়েছে । মঙ্গলকাব্যগুলিতে রাজশক্তির 

বিরুদ্ধে প্রকৃতিপুগ্রের যুদ্ধ বা বিদ্রোহের কাহিনী তার উদাহরণত্বৰূপ ধরে 
নেওয়া যেতে পারে। 

সমাজে টিকে থাকতে হলে রাজার বা অভিজাত সম্প্রদায়ের করুণার উপর 

যে নির্ভর করতে হবে সে মনোভাব তখনকার লেখকদের মধ্যে বেশী পাওয়া 

যায়। এযেন সমাজে স্ত্রীপুত্র নিয়ে বেঁচে থাকার নিরুপায় প্রয়াস। 
লেখকর! ধনী-সমাজ ও দেবতার দিকে বেশী লক্ষ্য রাখা সত্বেও সমাজের দরিদ্র- 

সাধারণকে একেবারে এড়াতে পারেননি । 

প্রাচীন যুগ থেকেই একমাত্র বৈষ্ণবধর্ম-প্রাবিত সমাজ ছাড়া বাড্ল। দেশের 



আগামী দিনের স্চন। ৭৭ 

সমাজব্যবস্থা বা রাষ্ট্রব্যবস্থা দীর্ঘদিন স্থায়ী কোনে! পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে 

অগ্রসর হয়নি। যেষযেস্তর-পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে সমাজ একটা স্থনিদিই 

জায়গায় এসে পৌছাতে পারে অনেক সময় দেশ ও সমাজের ক্ষেত্রে তার 

ব্যতিক্রম ঘটেছে । ধর্ম কলহে? যে শ্্রীবুদ্ধি হচ্ছিল, ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব 

প্রেমধর্মের বন্যায় তার গুরুত্ব অনেকখানি কমে গেল। তখনকার বাঙালী” 

সমাজে যে সংহতির প্রয়োজন ছিল, শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব আন্দোলনে তার 

একটি ঝেোণক (€6109617০% ) ছিল। এই বৈষ্ণব-ধারা৪ যখন ক্রমশ ক্ষীণ 

হয়ে আসছিল তখন বিশেষ করে অন্রবাদ সাহতা, ধর্মনিরপেক্ষ কাবা 

এবং পুর্বের সাহিত্য-ধারার পুনরাবৃত্তি দেখা দিয়েছিল । সেই থেকে সমাজ- 

ব্যবস্থার আশানুরূপ ক্রম-পরিবর্তন ন| ঘটে” ইংরেজ জাতির আবির্ভাবের 

পরে উনবিংশ শতাব্দীতে তা৷ থমকে দাড়ায়, এবং নতুন চিন্তাধারার সম্মুখীন 

হয়। তার পরিচয় আমর! পাবে।। ্ 
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আমর! পুর্বে যে মুসলমান রাজত্বকালের উল্লেখ করেছি, তার শেষের 

দিকে যে বাঙলা দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কিছুটা শাগ্তি ফিরে আসছিল, 

তারও আলোচন। করেছি । ইলিফ়াশ শাভী আমল থেকে বাঙলার সমাজে 

একটি সংগঠনমুলক দিক দেখা দিয়েছিল। মালাধর বস্থ রুকমুদ্দিন বারবকৃ 
শাহএর ( ১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রীঃ) যে উল্লেখ করেছেন তাতে তখন শাসকবর্গের 

সহিষুততার এবং কিছুটা! উদারতার প্রমাণ পাওয়। যায়। এই সহিষ্ণুতার 
আরও সার্থক রূপ দেখি আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্এর (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) 

আমলে । হুসেন শাহএর রাজত্বকাল যে বাঙলা দেশের ও সমাজের পক্ষে 

অতি শুভকাল তা মালাধর বস্থ, বিজয় গ্রপ্ত, বি প্রদাস চক্রবর্তী, ছোট বি্যাপতি, 

যশোরাজ খান প্রভৃতির উক্তি থেকে বুঝতে পারি। তার সেনাপতি পরাগল 

খার আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারত রচন1 করেন। তার পুত্র ছুটিখার 

আদেশে শ্রীকর নন্দী অশ্বমেধ পর্ব রচনা করেন । হুসেন শাহ্ যেমন ক্ষমতা- 

শালী শাসন্ত ছিলেন--তেমনি তার উদারতারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। মধ্য 

যুগের মুসলমান স্ুলতানদের মধ্যে হুসেন শাহকে শ্রেষ্ঠ বললে অতুযুক্তি 

হবে না। ইলিয়াশ শাহী আমলের যা! ভালে তাকে গ্রহণ করে গ্রজাবর্গের 
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কল্যাণের দিকে তাকিয়ে তিনি এমনভাবে শাসনকার্ধ চাঁলিয়েছিলেন 

যে তখনকার যুগের হিন্দুর! তাকে শ্ররুষ্ণের অংশ বলে উল্লেখ করতেও 

দ্বিধাবোধ করেনি । তাকে 'নৃপতি-তিলক” “জগত্ভূষণ” প্রভৃতি আখ্যাও 

দেওয়া হয়েছিল। এতদিন ধরে অত্যাচার ও শোষণ যে জনসাধারণকে বিব্রত 

ক'রে তুলেছিল সেই তাদেরই মধ্যে তিনি আবার শাস্তি ও সমৃদ্ধি ফিরিয়ে 
আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। ধর্মের দিক থেকে উদারতার তুলনা করতে 

গেলে একমাত্র আকবরের সঙ্গেই তার তুলন। চলে । তিনি রাজ্য-পরিচালনীয় 
হিন্দুদের গুরু দায়িত্ব দিয়েছিলেন। রূপ ও সনাতন তার রাজত্বকালে" শাসন 
বিভাগে প্রধান প্রধান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তীর সময়ের বৈষ্ণব লেখকরাও 

তার যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। কথিত আছে যে, হুসেন শাহ. মহা প্রভুর প্রতি 

যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন এবং মহা প্রভূর গৌড় পরিক্রমণ কাঁলে 
তিনি তার কর্মচারীদের প্রতি এই আদেশ দিয়েছিলেন যেন প্রত্যেকে 

মহাপ্রভূর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং তার পরিক্রমণের ব্যাপারে সর্বপ্রকার 

সাহায্য করে। 

তার পুত্র নসিরুদ্িন মুস্রৎ শাহও (১৫১৯-৩২ হ্বীঃ) পিতৃ-চরিত্রের 

উদারতার অধিকারী ছিলেন। তিনি নিজেও বাংল। সাহিত্য রচনায় উৎসাহ 

দিতেন। তার সময়ে পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খ শ্রীকর নন্দীকে দিয়ে 

মহাভারতের অনুবাদ করিয়েছিলেন। মুর শাহএর সমসাময়িক কবি 

কবিরঞ্ন (বিছ্যাপতি) অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহক1রে সম্রাটের উল্লেখ করেছেন । 

মুমরৎ শাহ. এর পুত্র আলাউদ্দিন ফীরোজ শাহ এর (১৫৩২-৩৩) আদেশে 
বাঙালী কবি শ্রীধর বিগ্যাক্থন্দর কাবা রচনা করেন। এতে ফীরোজ শাহ 
যে বাঙলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী ছিলেন তা স্পষ্ট বুঝতে পারি। 

ইলিয়াশ শাহী আমলের দ্বিতীয় পর্ব থেকে আলোচিত সময় অবধি বাঙ্ল। 
সাহিত্যে উতকর্ষের কাল বলতে পারি। এসময় বাঙ্ল ভাষ! সাহিত্যের 

প্রকাশের বাহন হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। এবং অনেক ভাবুক ও শিল্পী- 
মন স্থষ্টির প্রেরণায় সাহিত্য ও সমাজের এই সমৃদ্ধিময় যুগে লেখনী ধারণ 
করেছেন। এই যুগেই মহাপ্রতৃর আবির্ভাব। এই যুগই বাঞ্চলার নব 
চেতন] বা জাগরণের মাহেন্দ্রক্ষণ। 
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চৈতন্য ও চৈতম্য-প্রস্ভাহিত ম্বুগ 

যে প্রাক-চৈতন্তযুগ আমরা পেরিয়ে এলাম, সে যুগে প্রধানত মুসলমান- 

শক্তির বঙ্গ-অভিযাঁন ও জয় এবং তাদের রাজত্বের আরম্ভ ও ক্রম-পরিণতির 

রূপ দেখতে পেয়েছি । পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙ্লায় মুসলমান রাজশক্তির 

কিছুটা প্রতিপত্তি থাকলেও ষোড়শ শতাব্দী থেকে মোগলশক্তির চাপে তীরা 

ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েন। কিন্তু ছোটোখাটো! কর্মচারীদের অত্যাচার 

অব্যাহত ছিল। কবি মুকুন্দরাম ডিহিদার মামুদ সরীপের যে অত্যাচারের 
কথা উল্লেখ করেছেন তা থেকে আমরা বুঝ তে পারি যে রাজকর্মচারীদের 

অত্যাচারে তখন দেশবাসীকে বেশ উৎকণায় থাকতে হত। 

স্থলতান হুসেন শাহ, (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) এবং তার ছেলে স্থুলতান হুস্রৎ 

শাহএর ( ১৫১৯-১৫৩২ খ্রীঃ) পর থেকে ইলিয়াশ শাহী আমলের স্থলতানদের 

পতন ঘটতে থাকে । তারপর বাঙলাদেশ কিছুদিনের জন্য আফগানদের হাতে 

চলে যায়। স্থলতান হুসেন শাহ, ও সুসরৎ শাহ.এর রাজত্বকালেই বাঙ্লাদেশ 
সংস্কৃতির নান! ক্ষেত্রে সার্থক রূপ লাভ করে। স্থলতান হুসেন শাহ এর সময় 

হিন্দুরা বেশ কিছুট। উতৎকণামুক্ত হন। হুসরৎ শাহ এর সময়ও এই উদার 
রাজনীতির যথেষ্ট প্রমাণ আছে। 

এদিকে সমাজক্ষেত্রে দেখতে পাই হিন্দু সমাজে যে বর্ণভেদ ছিল তাকে 

মোটামুটি বজায় রেখে ব্রাঙ্গণ বা উচ্চবর্ণ অভিজাতশ্রেণী সমাজে শান 

চালিয়ে যাঁচ্ছেন। রাষ্ট্রব্যবস্থাও তখন একটি নিদিষ্ট রূপ গ্রহণ করছে। 
অনেকে তখন স্বেচ্ছাযমই হোক আর চাপে পড়েই হোক ইস্লাম ধর্ম গ্রন্থ 
করছেন। এমন কি মুসলমানদের ছ্োয়াই,য়ির মধ্যে ধারা এসে পড়েছিঙ্গেন 
তারাও তখন আর হিন্দু সমাজে আপন অধিকার বঙ্জায় রাখতে পারছেন না। 
একেবারে নিয়ুস্তরে যার ছিল তারা ধীরে ধীরে নিজেদের একটি সমাজ গড়ে 
তুলছে। এদের একটু ওপরে যারা ছিল তারা 'নবশাখ' ইত্যাদি রূপে 
পরিচিত হয়েছে। 

সমাজে হিন্দুর নিজেদের স্বাতন্ত্র বজায় রাখবার খুব চেষ্টা করছেন। 



৮২ বাঙলা সাহিত্য পরিক্রমা 

কিন্তু হিন্দুধর্মে নিশ্চয় কিছুট1 গৌঁড়ামি ও শৈথিল্য দেখা! দিয়েছিল । নইলে 
এত ধর্মাস্তর গ্রহণ সম্ভব হতে পারেনা । অন্যদিকে ব্রাক্ষণপ্রধান সমাজ 
ম্যায়নিষ্ঠা বজায় রাখবার চেষ্টা করলেও নানা বাধা এবং অন্থবিধার জন্য 

বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেনি । 

পঞ্চদশ শতাব্দীতে, বিশেষ ক'রে হুসেন শাহ্এর সময়, বাঙ্ল! সাহিত্য 
কিছু কিছু রচিত হলেও পরবর্তাঁ যুগের প্রয়োজনীয় উপকরণ এই যুগেই 
সংগৃহীত হয়েছে । বাঙ্লাদেশে তখন ব্যাপক শান্ত্রচর্চা চলছে এবং বিশেষ 

ক'রে নবদ্বীপ তখন নব্যন্তায় শাস্ত্রের পীঠস্থান হয়ে উঠেছে। 

মুসলমান রাজার! পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে প্রত্যক্ষভাবে বাঁঙ্লা 
সাহিতোর পৃষ্ঠপোষকত! করছেন। হিন্দুদের সাহিত্য সাগ্রহে শুনছেন, 

পাঠ করছেন, লেখাচ্ছেনও। হুসেন শাহএর আদর্শ অন্থসরণ করে তার 
সেনাপতি পরাগল খ। এবং মুসরৎ শাহএর সময়ে পরাগল-পুত্র ছুটি খা 

যথাক্রমে যে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীকে দিয়ে মহাভারতের অন্থবাঁদ 

করান একথা পুর্বেই উল্লেখ করেছি। নুসরৎশাহ এর সময় বিখ্যাত কবি 

কবিরঞগ্জনের ( ছোটে বিদ্ভাপতি ) আবির্ভাব ঘটে । 

বৃন্দাবনদ্দাসের রচনা থেকে জানতে পারি যে, তখন ছুর্গা, চণ্ডী, মনসা, 

যী প্রভৃতির পুজা বেশ প্রচলিত ছিল। ষোগীপাল, ভোগীপাঁল, মহীপাল 

প্রভৃতির গীত শুনতে সবারই বেশ আগ্রহ ছিল। জনসাধারণ এইসবই বেশী 

পছন্দ করত। এষুগে হিন্দুরা নিজ সমাজ ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য সংস্কৃতিগত 

নানা রকম প্রতিরোধ সৃষ্টির চেষ্টা সত্বেও মুসলমান সমাজের আচার সংস্কার 

বেশ-কিছু গ্রহণ করেছেন । কেউ কেউ হয়ত আচারে বিচারে ব্যবহারে, 

এমন কি নামধারণেও মুসলমানদের রীতিনীতি গ্রহণ করেছেন। 

চৈতন্তদেবের জন্মের পর থেকে আরম্ভ করে তার চরিক্্রগ্রভাব ও 

জীবনের অলৌকিকত্ব সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করার পুর্ব পর্ধস্ত আমরা যে 

সাহিত্য পেয়েছি তা প্রধানত চৈতন্ত-প্রভাব-বজিত। এসব সাহিত্যে 

সমাজের যে দপ দেখতে পাই চৈতন্তযুগে তার খুব বেশী পরিবর্তন হয়নি। 
কিন্তু শ্রীচৈতন্তের প্রভাব বাঙ্লাদেশে যে যুগাস্তর এনেছিল সেই প্রভাব 

চৈতন্ত-পরবত্র্ণ কালের ওপরও স্পষ্ট স্বাক্ষর রেখে গেছে । এই যুগের সব চেয়ে 

বিল্ময়কর ব্যাপার এই যে, একদিকে স্মার্ত রঘুনন্দন, রঘুনাথ শিরোমণির দলের 



চৈতন্ত ও চৈতন্-প্রভাবিত যুগ ৮৩ 

নব্যন্তায়, অপর দিকে চৈতন্ত-প্রচারিত বৈষ্ণব প্রেমধর্ম একই সময় এদেশে পাশা- 

পাশি দেখা দিয়েছিল । এই ছুই ধারা কি করে পাশাপাশি থাকতে পারে--এই 

প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই মনে হয় ' 36759] 15 60০ 1910 0£ 606006৩-- 

৪. 1910 ০0% 781900%:65+, এখানে রঘুনন্দন-রঘুনাথের নব্যন্তায় দেখ! 

দিতে পারে, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবও ঘটতে পারে । একদিকে সমাজের 

রক্ষণশীল অংশের গতানুগতিক সংস্কারের পথ, অপর দিকে প্রগতির 

ঝোৌকসম্পন্ন ব্যক্তিদের অপেক্ষাকত সহজ সরল ও ব্যাপক ধর্মবিশ্বাসের 

পথ খোঁজ! ছুইই এযুগে সম্ভব হয়েছে। 

হিন্দু সমাজে মানুষে মানুষে যে বিরাট ব্যবধান ছিল শ্রীচৈতন্তের আবির্ভাব 

সেই ব্যবধান ঘোচাবার সহায়কই হয়েছিল। সবাইকে একটি সংস্থার মধ্যে 
আনার চেষ্টার আভাস আমরা শ্রীচৈতন্ত-প্রচারিত প্রেমধর্মে পাই না কি? 

তিনি এই ধর্মমতকে সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য করে সমাজকে অনেকখানি 

জীর্ণতামুক্ত কি করেন নি? পুর্বে যে সংস্কৃতিকে বাঁচানো অপরিহার্য হয়ে 
উঠেছিল মহাপ্রতৃর আবির্ভাবে তা আর সহজ ও সার্থক হয়ে উঠল । নান' 

মত ও পথের ভিড় ঠেলে শ্রচৈতন্ত-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম সমাজে একটি স্থুন্দর 

প্রশস্ত পথ নির্মাণ করেছিল । তখনকার সমাজে কেউ চণ্তী, কেউ মনস| পুজা 

করছেন, কেউ-বা স্তায়নিষ্ঠ বেদপ্রিয়। তাদের মাঝে শুধু নাম ও প্রেমের 

সহজ ও সোজ! পথটি দেখিয়ে দিয়ে এবং সবাইকে সেই পথের পথিক করে 
তোলার চেষ্টা এই বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে পাই । 

তখনকার ছোটে। বড়ো! সবার মনে বৈষ্ণব প্রেমভক্তিবাদ অপুর্ব আবেগ 

এনে দিয়েছিল । সমাজের মধ্যে যে স্তর বা জাতিভেদ ছিল, এই প্রেমভক্তির 
কাছে তা একেবারে গৌণ হয়ে গেল। মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা 
এই মতবাদের অন্যতম লক্ষ্য-_অবশ্টি প্রধান লক্ষ্য হল মানুষের সুখদুঃখ- 

্দ্বাতীত ভগবত্রসান্বাদন। এই বৈষ্ণব প্রেমধর্ম তখনকার সামাজিক 
মানুষকে এক্াস্থত্রে বাধবার চেষ্টা করেছিল এবং কিছুটা! সফলও হয়েছিল। 
এভাবে চৈতত্ব-গ্রচারিত প্রেমধর্ম বহিরাগত ইসলামধর্জের পরোক্ষ প্রতিরোধ 

হিসাবেও দেখা দিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই প্রেমধর্ম মাটির সীমানা 
ছেড়ে ভাবের উধ্বলোকে যাত্রা করেছে । 

শ্রচৈতন্ের সময়ে সমাজ ও সংস্কৃতির গঠনের পাল শেষ হয়ে এসেছে। 



৮৪8 বাঙলা সাহিত্য পরিক্রমা 

মহাপ্রত্থ এমন এক অপুর্ব ভাববৈচিত্র্য সবার সামনে প্রকাশ করলেন যাতে 

সামাজিক মন সহজেই আকুষ্ট হয়। বিশেষ করে তখন শাস্তিপুর-নবদ্বীপকে 

ভিত্তি করে সংস্কৃতির যে প্রাণকেন্দ্র গড়ে উঠছিল, তার যুগনায়ক ছিলেন 

মহাপ্রভু শ্রচৈতন্ত । তার ব্যক্তি-প্রতিভা সমাজের আপামর জনসাধারণের 

মধ্যে এক বিরাট আলোড়ন জাগিয়ে তুলেছিল। কিন্তু সে আলোড়নকে 

রাজনৈতিক আলোড়ন বললে ভূল হবে। রাজনৈতিক কোনো সম্ভাবনা 
থাকলেও উদ্াারদৃষ্টিসম্পন্ন ধর্মের ঝেণাকটাই প্রধান ছিল । ৃ 

শ্রীচৈতন্তের ব্যক্তি-প্রতিভার দিগন্তপ্রসারী দীপ্তিচ্ছট। বাঙলার মানুষকে 
মুগ্ধ করেছে । দেবমহিমার ফাকে ফাকে মানবমহিম| কীত্তিত হয়েছে। 

কথাকে “ভাবের ব্বর্গে” এবং “মানবেরে দেবগীঠস্থানে' নিয়ে গেছে। ষোড়শ 

শতাব্দীর পটভূমিকায় আমর! দেখি যে তখন ব্রাহ্ষণ্য ও অন্যান্ত মতের বাহুল্য 

থাকা সত্বেও চৈতন্জ-প্রচারিত ও প্রভাবিত বৈষ্ণবমত বাঙালীকে বেশী 

আকুষ্ট করেছে। তৎকালীন বৈষ্ণব সাহিত্যে সামাজিক নরনারীজীবনের 
অন্নুভূতি স্বগাঁয় সথষমা লাভ করেছে। 

আমর! পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, শ্রচৈতন্যের পুর্বেও বৈষ্ণবধর্ম বাঙলা 
দেশে বর্তমান ছিল। কিন্তু শ্রচৈতন্তের সময় এই বৈষ্ণবধর্ম এত গভীর ও 

মধুর হ'য়ে দেখ! দিল যে বাঙালী সমাজ তার মধ্যে আপনার বেদনাহত 
জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেল। যে বংশগত কৌলীন্য ও বর্ণবিন্যাস বাঙলার 
সমাজজীবনকে সংকুচিত করে আনছিল, আচগ্ডাল মানুষের বৈষ্ণব-ভাবুকতা 
সেই সংকীর্ণতাকে দূর করে দিল। সেখানে আর মুগ্টিমেয়ের কথা নয়, সেখানে 
রয়েছে সমষ্টিগত জীবনের মাধুর্ধাভূতির ব্যঞ্জনা। সমাজে ছোটো-বড়োর ব্যবধান 

অনেকখানি ঘুচে গেছে এই বৈষ্ণব রসতত্ব প্রচারের মাধ্যমে | ব্রাহ্মণে চণ্ডালে 

বিভেদের ছুম্তর ছুলজ্ঘা সাগর শুকিয়ে শুধু রইল মিলনের আোতশ্থিনীর কুলু 
কুলু সঙ্গীত। “চগ্তালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভুক্তি পরায়ণঃ” এই হ'ল মূলমন্ত্র। যে 
ধর্ম তখন প্রচারিত হ'ল তাঁও “বেদ-বিধি বহিভূতি”। ব্রাক্গণ্যধর্ম-কণ্টকিত 

সমাজে যে নতুন ভাবধার! দেখ! দিল তার ধারক ও বাহকগণ অধিকাংশই 
জোলা, তাতি, চামার, শৃড্র, নাপিত প্রভৃতিই ছিলেন। শ্রচৈতন্ট ব্রাহ্মণ হলেও 

তাঁর সম্প্রদায়ের অধিকাংশই ত্রাঙ্ষণেতর জাতিসস্ভৃত ছিলেন। তখনকার 

গৌড়া সনাতনপন্থীরা এই নতুন ধর্মমতের শ্রোতকে বন্ধ করতে পারেননি । 



মহাপ্রতু শ্রচৈতন্ত ৮৫ 

শ্রচৈতন্ত মধাযুগীপ্ সংস্কারের মধ্যে থেকেও জাতিভেদের বিরুদ্ধে 
দাড়িয়েছিলেন । তীর প্রেমধর্ম জাতিভেদের অনেক উধ্বে” আপনাকে প্রতিষ্ঠিত 

করেছিল । ত্রাক্ষণ্যপন্থী গৌড় সমাজে তখন নানা সক্কোচনের দিক দেখা 
দিলেও হুসেন শাহী আমলের উদ্বাবত শ্রীচৈতন্ত-প্রচারিত ধর্ম এবং মধ্যযুগীয় 

সাহিতোর গতিপথ আরও বাধাবন্ধহীন করেছিল । তখনকার বহু রচনায় হুসেন 

শাহ এর যশঃ বর্ণনা দেখতে পাই। তখন ধর্মান্থগান ইতাদিতে আর তেমন 
কোন বাধা ছিল না। হিন্দু-মুসলমান ছুই সম্প্রদায়ই পাশাপাশি বাস ক'রে 

নিজ নিজ আচার*অশুষ্ঠান সম্পন্ন করতে পারত। 

সহাপ্রকভু ভ্রীচৈতম্থ্য 

মহা প্রতু শ্রীচৈতন্ত ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্ধীপে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার 
নাম শ্রাজগন্মাথ মিশ্র এবং মাতার নাম শ্রীখচী দেবী । জগন্নাথ মিশ্র পরম 

পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন । তার আদি বাস ছিল শ্রহট্র। চৈতন্থদেবের গার্হস্থা 
জীবনের নাম ছিল বিশ্বস্তর-ডাক নাম ছিল নিমাই । গায়ের রও গৌরবর্ণ 
ছিল বলে তার আর এক নাম ছিল গৌরাঙ্গ বা গোরা । তিনি ছেলেবেলায় 
বেশ দুষ্টমি করে বেডাতেন। বুন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের বাল্যলীলা 

অংশে সে পরিচয় আমরা পেয়েছি । জগন্নাথমিশ্রের জোষ্ঠ পুর বিশ্ববূপ 

সন্গ্যাসী হয়ে সংসার পরিত্যাগ করাতে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে লক্ষমীপ্রিয়াদেবীর 
বিবাহ একটু তাড়াতাড়িই হয়। কথিত আছে, বিবাহের পূর্বেই ছু্জন 

ছুজনকে দেখে পরস্পরের প্রতি আকুষ্ট হন। এবং শ্রীচৈতন্ত বিবাহের 
অন্ুকৃলে মাকে মত জানিয়েছিলেন । ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত 

হয়ে শ্রীচৈতন্ত নবদ্বীপে একটি টোল খুলে অধ্যাপনা শুরু করে দ্রেন। কেশব 

কাশ্শীরীর মতে! বিখ্যাত পণ্তিতকেও তিনি তর্কযুদ্ধে পরাজিত করেন। সবাই 
যখন তাকে ধর্ম বিষয়ে কিছু বলতে যেতেন_-তিনি সেসব কথা উড়িয়ে দিয়ে 
কেবল ব্যাকরণ ও অলংকারের ভূল ধরতেন। সন্ন্যাসের পুর্বে তার মনে 

যুক্তিবাদদের প্রাধান্ত বেশী ছিল। এই পণ্ডিত বিশ্বস্তর মিশ্রই একদিন 

সকল ব্যাকর্ণ-অলংকারের অতীত ভাব-সমুত্রে নিজেকে ভাসিয়ে দিগেশ। 

শ্রচৈতন্ের সংসার-বৈরাগ্যের নানা কারণের মধ্যে একটি কারণ মনে হয় 
প্রথমা স্বী লক্ষীপ্রিয়া দেবীর সর্পদংশনে মৃত্যু । লক্মীদেবীকে তিনি অত্যত্ত 
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ভালোবাসতেন। তার মৃত্যু এবং গয়ার ঈশ্বর পুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও তার 
কাছ থেকে দীক্ষাগ্রহণ মহাপ্রভুর জীবনে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। মহাপ্রতু 
দ্বিতীয়বার মায়ের অন্গরোধে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করেন। কিন্ত 
ভগবৎপ্রেমে পাগল শ্রীচৈতন্তকে সংসারের কাধন আর বাধতে পারলো না। 

মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে (১৫০৯-১০ খ্রীষ্টাব্দে) তিনি সংসার ত্যাগ করে 

কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সম্গ্যাস 
গ্রহণের পর তিনি যে ভক্তিধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করলেন তাতে 

'আত্মনেপদী? ও “উৎপ্রেক্ষা” আর রইল না। 

মহাপ্রভু নবদীপের গণ্ডী পেরিয়ে ভারতের বুহত্তর পরিবেশের মাঝে 
প্রেমভক্তিবাদ নিয়ে উপস্থিত হলেন। তীর মধুর ব্যক্তিত্ব এবং প্রেমভক্তিবাদ 
সার ভারতের জনসাধারণকে উদ্বেলিত করে তুলেছিল । রাজা থেকে পথের 

কাঙাল ভিথারী পর্যন্ত সবাই তাকে ঘিরে প্রেমের মধুচন্র রচনা করেছিল । 

নিত্যানন্দ, হরিদাস, শ্রীবাঁস ভ্রাতৃগণ, অদ্বৈতাচার্ধ, বাস্থদেব ঘোষ, মুকুন্দ, মুরারি 
গুপ্ত প্রভৃতি তার সন্ধ্যাসাশ্রমের জীবনকে আরও মহীয়ান্ করে তুলেছিলেন। 
সার! ভারতে পর্যটনের দ্িতীয় পর্যায়ে রামকেলিতে হুসেন শাহ এর মন্ত্রী 
দবীর খাস ( সনাতন গোস্বামী ) এবং সাকর মল্লিক (বূপ গোম্বামী) তার 
ংস্পর্শে আসেন । জীবনের শেষের দিকে তিনি পুরীতে বাস করতেন । 

এবং সেখানেই ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্ধে মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে তার তিরোভাব ঘটে। 
বাঙলার সমাজে এসময়ের মধ্যেই চৈতন্য মহা প্রভু অবতার হিসাবে শ্বীকৃত 
হয়েছেন। বাঙালীর হ্ৃদয়-সমুদ্র মস্থন করে চৈতন্যরূপ অমৃতময় বিরাট ব্যক্তি- 

সত্বার যে আবির্ভাব ঘটেছিল, সেই মহান্ ব্যক্তিসত্তা প্রেমের নিত্যতাকে 

মানবজীবনের মূলমন্ত্র করে দিয়ে.অমর স্বীয় প্রেম-মহিমার ইতিহাস রচনা 
করলেন। 

বাঙালীর জীবনে চৈতন্যদেবের দান অনম্বীকার্য। তার প্রচারিত প্রেম- 

ধর্ম, নামধর্ম, নাম-সংকীর্তন মধ্যযুগের বাঙালী জীবনের যৃলধন স্বরূপ। আজও 

বাঙালীর হৃদয় এই পাগলকরা প্রেমধর্মের মাঝে আত্মার শাস্তি ও জীবনের চরম 
আনন্দকে খুঁজে পায়। চৈতম্তদেব কোনো সংগঠন রচনাৎনা করলেও 
দেশবাসীকে একটি সংহতি দান করেছিলেন । বিশুদ্ধ ভক্তির পরিবর্তে বৈষব 
সমাজে 'রাগাচছগা" ভক্তিকেই জীবনের চরম আদর্শ বলে মেনে নেওয়া 
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হয়েছিল। মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর থেকেই বৈষ্বদের মধ্যে অনেক শাখা 

দেখা দ্বেয়। চৈতন্যদ্দেবকে ভগবান বলে মেনে নিম্ে নরহরি সরকার ঠাকুর 

প্রভৃতি গৌড়নাগরী শাখার প্রবর্তন করেন। অদ্বৈতাচার্ধ, নিত্যানন্দ প্রভৃতি 
বৈষ্ণবাচার্ধদের নিয়ে কয়েকটি বৈষ্ণব শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। নিত্যানন্দ- 

শাখায় বৌদ্ধ সহজিয়া তান্ত্রিক সম্প্রনায়ের নেড়ানেড়ীরাও ছিলেন । বৈষ্ণৰ ধর্ম- 
মত সহজিয়া মতবাদের প্রতিকূল ছিল ন1 বলেই মনে হয়। 

বৃন্দাবনের ষড়গোম্বামীরা গৌডীয় বৈষ্ণব ধর্মকে স্বপ্রতিষ্ঠিত করেন। 
পরের দিকে এই ধর্মমতই বেশীর ভাগ বাঙালী বৈষ্বের ধর্মমত হয়ে দাড়ায় । 
এই মতেও শ্রীচৈতন্ত কৃষ্ণের অবতার । এরা কিন্তু শাক্ত, তান্ত্রিক অর্থাৎ 
বামাচারী প্রথার বিরোধী ছিলেন। বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী প্রবর্তিত 
মতবাদের ধারক ও বাহক হিসাবে পরের দিকে আমরা শ্রানিবাস আচার্য, 

শ্রনরোতম দাসঠাকুর ও শ্রীশ্ঠামানন্দ দাস প্রভৃতি মহাজনদের পাই । " 

মহাপ্রভু যে প্রেমভক্তিবাদের দ্বার বাঙালী তথা সমস্ত ভারতবাসীর হৃদয় 
জয় করেছিলেন এখানে সংক্ষেপে আমরা তার রসতত্বটি বোঝার চেষ্টা করব। 

পরমাত্মা ও জীবাত্মার সেব্য সেবক ভাবই বৈষ্ণব ধর্মমতের গোড়ার কথ] । 

রামানুজ, বল্লভ, নিশ্বার্ক, মধ্বাচার্য প্রভৃতি বৈষ্ণবদার্শনিকরা এই মতবাদ 

বিভিন্নভাবে প্রচার করেন। বাঙলার বৈষুবর। বললেন, জীব শুধু ব্রহ্মকে চায় 
না, ব্রদ্মও জীবকে কামনা! করেন। কৃষ্ণ রাধা-প্রেমে বিভোর হয়ে বলেন-_ 

কহিব রাধারে তাহার অস্তরে 

সদাই আছি যে বাধা। 

করে করি কর জপি নিরস্তর 

এ দুই অক্ষর রাধ! ॥ 

বৈষ্ণব সাঁধকর! স্বর্গের দেবতাকে, দূরের দেবতাকে, বহু তপযজ্ঞের 

দেবতাকে, মানুষের প্রেমভিখারীরূপে, প্রিষ্ন সখারূপে কল্পনা করেছেন। 

আমাদের দেশে অধ্যাত্ম সাধনার তিনটি পথের নির্দেশ দেওয়া হয়। 
প্রথমটি জ্ঞানের পথ । কিন্ত এ পথ সাধারণের পথ নয়। কারণ জ্ঞানের পথ 

হচ্ছে শাণ্রিত ক্ষুরধারের পথ। দ্বিতীয়টি হচ্ছে কর্মের পথ। এ পথ জ্ঞানের 
পথের চেয়ে সোজা । তাই ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক মন এ পথেই চলতে 

চেয়েছে । তবু প্রাণের পিপাসা এতেও মেটেনি। গীতাঃ শক্করাচার্য অনেক 
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কিছু দিলেও, অযৃত-রস-সমুদ্রের তীরে নিয়ে গেলেও, তার আম্বাদের আনন্দ 
থেকে দূরে রেখেছিল । তাই এল ভক্তির পথ । এই পথ ছুঃখদারিদ্রযক্রিষ্ট মাস্থষের 
মনে আশার বাণী বয়ে আনল। বাইরে যে মীমাংসাকে-_যে সার্থকতাকে 
এতদিন সবাই খুঁজে বেড়াচ্ছিল-_ভক্তিবাদ তাকে আরও নিকটের করে 

আনল। ভক্তিবাদ যখন বলে-_-রসো বৈ সঃ। রসহছোবায়ং লব্ধানন্দী 

ভবতী'-_তখন সে পরম রসসম্পদ আর কিছুরই অপেক্ষা রাখে না। সে 

শুধু ব্যথিত পতিত কাঙালের জন্যই যেন অপেক্ষা করে রয়েছে। ভাগবত, 

বিষুপুরাণ প্রভৃতিতে যে ভক্তি-স্ত্রের আভাস রয়েছে বৈষ্ণব পদ্াবলীতে 
তারই পুর্ণ প্রকাশ দেখতে পাই। 

বৈষ্ণবের কৃষ্ণ মহাভারত, গীতা, ভাগবতের কৃষ্ণ নন, তিনি বৈকুষ্ঠের 

হরিও নন। তিনি মানষের চিরদিনের রসময় সৌন্দ্য-আকাজ্ষার পরিপূর্ণ 
ও সার্থক বিকাশম্বূপ। বৈষ্ণবের কৃষ্ণ যেন “আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি 

তাই তুমি তাই গোঁ+_তিনি রসে বৈ সঃ। 
রাধা রুষ্ের সর্বার্থসাধিকা। তিনি কৃষ্ণের প্রেম ও আনন্দের অবলম্বন । 

কৃষ্ণ যা কামন৷ করেন, রাধাতে তাই পান। রাধাও কৃষ্ণকে পাবার জন্য 

নিত্য ব্যাকুলা । 

রাধ। দর্শনে আমার জুড়ায় নয়ন । 

আমার দর্শনে রাধা স্থখে অচেতন ॥ 

পরমাত্মা ও জীবাত্মার প্রেমের যে নিবিড় বন্ধন, মিলনের যে আকুল আকাজ্জা, 
আবার বিরহে যা অন্থপম, তাই হচ্ছে বৈষ্ণব সাধনার মূল সংকেত এবং চৈতন্- 

প্রচারিত প্রেম-ভক্তিবাদের ( গোড়ার কথা । মহাপ্রভু রঘুনাথকে বলেছিলেন__ 
অমানী মীনদ রুষ্নাম সদা লবে। 

রি ব্রজে রাধাকুষ্ণ সেবা! মানসে করিবে ॥ 

নিরভিমানতা, নাম গ্রহণ ও মানস-সেবার দ্বারাই জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে 
প্রেমের বন্ধনে বাধ। পড়বে । 

এই সংসারে নরনারীজীবনে যে প্রেমবৈচিত্র্য লক্ষিত হয়, বৈষ্ণবরা 

সেই প্রেমের ভিত্তিতেই অধ্যাত্ম-প্রেমের লীলারপ প্রতাক্ষ করেছেন। তার! 
%৯ বলেন, জীবনদেবতার একটুকু করুণার জন্ত যেমন জীবাত্মা আকুল হয়ে 

ওঠে, ঠিক তেমনই দেবতাও জীবাত্মার প্রেমভিখারীরূপে তারই আডিনায় 



মহাগ্রতু শ্রীচৈতন্ত ৮৯ 

কাঙালের মতো দুহাত বাড়িয়ে অধীর প্রতীক্ষায় থাকেন। বে তার প্রেম 
এমনিতে পাওয়া যায় না। অনেক চোখের জলের করুণ মুহূর্তগুলি যখন 
চরম রূপ পায়, তখনই সে জীবনেশ্বরের পরশটুকু পাওয়া যায়। তিনি অনেক 
কাদিয়ে, অনেক ছুংখ দিয়ে তবে কোলে টেনে নেন। তখন তিনি বলেন-_ 

হ্থন্দরি, কাহে করসি তু খেদ। 
তুয়া বিনা রাতি দিবস হম নাজানিয়ে 

কোন কয়ল তুহু ভেদ ॥ 

নাঃ নী সং সং 

এ ত কহি মাধব, ছল ছল লোচন-_ 
হাদয় উপরে ধনী রাখি 

চরণ পরশি কহে হাম তুয়া অন্গগত 

প্রেমদাস তাহে সাথী ॥ 

কষ্ণপ্রেম পেতে হলে অহংজ্ঞনটুকু ছাড়তে হবে। নিজেকে সবার 

চেয়ে ছোটে করে, নিজের আমিত্বকে একেবারে মুছে দিয়ে, তবে তার 
উদ্দেশ্টে আকুল অভিসারের পথে ছুটতে হবে। পথের বাধা-বিস্ব পেরিয়ে 

তবেই মিলন, তবেই মুক্তি । এই যে মিলন_-এই মিলন-সম্ভোগে “আমি, 
নেই। আমার “আমি” না হলে তার আনন্দ নেই। কিন্তু তার প্রেমে 
ধরা দিয়ে আমার “আমি' তার মাঝেই লোপ পেল। মহাপ্রভুর প্রেম- 
ভক্তিবাদে 'আত্েন্দিয়ের স্থান নেই । 

আত্মেন্দ্িয় প্রীতি ইচ্ছ! তারে কহি কাম। 

কৃষে্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছ! ধরে প্রেম নাম | 

সর্ব ত্যাগ করি করে কৃষ্ণেব ভজন। 
কৃষ্ণের স্থখ হেতু করে প্রেম সেবন।॥ (টতন্তচরিতাম্বত) 

চৈতন্তদেবের আবির্ভাবের পর ট্ব্ণব প্রেমধর্মের যে শ্রোত প্রবাহিত 
হয়েছিল, বাঙ্ল1 সাহিত্যে তার সাবলীল গতি কোথাও ব্যাহত হয়নি। 
তাকে এবং ত্তার প্রচারিত প্রেমভক্তিবাদকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণব সাহিত্যের 
শুধু নয়, সমগ্র বাঙল! সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ পদাবলী সাহিত্য রচিত হয়। 
প্রাক-চৈতন্ত যুগের সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গী, এমন কি শান্ত্-নির্দিষ্ট সাহিত্যসংজ্ঞা, 



৯ | বাঙলা সাহিত্য পরিক্রম। 

অলংকার, রস প্রভৃতির এক মুহূর্তে যেন ব্যতিক্রম ঘটে গেল । এই যুগে জীবনী, 

কাব্য প্রভৃতি রচিত হলেও সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ ছিল বৈষ্ণব গীতকাব্য | 
এদেশে গান পূর্বেও রচিত হয়েছে । বাঙালী জাতিও শ্বভাবত গীতিপ্রবণ। 
এই গ্লীতিপ্রবণতা বৈষ্ণব যুগে চরম উৎকর্ষ লাভ করে। তার পুর্বে সিদ্ধাচার্য- 

দের চর্ধাগীতি, জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ, বড়, চণ্তীদাসের শ্রীরুষ্ণকীর্তন, এবং 
বিগ্যাপতির মধুর পদাবলীর পরিচয় আমরা পেয়েছি । বিছ্যাপতির পদাবলীর 
প্রভাবে বাংল! সাহিত্যে £মথিলীর অন্থকরণজাত যে 'ব্রজবুলির, ্যষ্টি 

হয়েছিল তার উল্লেখ আমরা পুর্বে করেছি । এই 'ব্রজবুলি” বৈষ্ণব 

সাহিত্যে যে একটি সুন্সিপ্ধ ্বকোমলতা এনে দিয়েছিল তার অজম্ম নিদর্শন 

আমর] এই যুগে এবং পরবত্তা যুগে পেয়েছি । 

তম পদাবলী 

শ্রীচৈতন্যের সময় এবং তার পরে পদাবলী সাহিত্য বাঙ্ল৷ সাহিত্যকে 
গৌরবের উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বৈষ্ণন পদাবলী-সাহিত্য বাঙ্লা 
দেশে এতই জনপ্রিয় যে বৈষ্ণব গীতিকবিতা না বলে শুধু €পষ্কু বললেও 
হয়। ষোড়শ শতাব্দীর বাঙালী বৈষ্ণব পদ্াবলীতে একেবারে তন্ময় হয়ে 
রইল। বাঙলা সাহিত্যেও তখন পদ্দাবলীই রমিকজনকে সর্বাপেক্ষা আকৃষ্ট 
করেছে । বৈষ্ণব পদাবলীকে ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় চার ভাগে ভাগ 
করে দেখিয়েছেন । প্রথম, গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ; দ্বিতীয়, প্রার্থনার পদ; 
তৃতীয়, রাধারুষ্ লীলাবিষয়ক পদ ; এবং চতুর্থ, রাগাত্মিক পদ। প্রথমে 
চৈতন্-লীল। বণিত হয়েছে, তারপরে কতক গুলি পদে গুরুসন্দনা এবং প্রার্থন। 

প্রভৃতি পাচ্ছি। রাধাকৃষ্ লীলাবিষয়ক পদে বাৎসলা, দাস্ত, সখ্যরস প্রভৃতি 
থাকলেও বিরহ ও মিলনের পদই এই লীলার চরম পরিচয় বহন করে। 

রাগাত্মিক পদ পুর্ব থেকেই আমাদের সাহিত্যে ছিল। চধাপদ থেকে শুরু 

করে আধুনিক বাউল গানেও তার নিদর্শন পাওয়া যায়। 

বৈষুব পদে মুখ্যত রাধাকুষ্ণ প্রেমলীলাই বণিত হয়েছে । এখানে 
প্রেমকে বিশুদ্ধ ও বৈদেহীভাবে দেখানো হয়েছে । নারী যে জদ্ধাপুর্ণ গভীর 
ভালোবাসার দ্বারা আপন দয়িতকে জয় করে নিতে পারে, সে ভালোবাসাই 

ভগবৎ উদ্দেশে নিবেদন করলে তিনিও জীবনসর্বস্ববূপে ধরা দেন। এই ভাবে 
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200." শুধু এদেশে নয়, বাইরের জগতেও এই স্বগ্ণয় ভালোবাসার আকাঙ্ষা 
মান্থষের মধ্যে গভীরভাবে দেখ। দিয়েছে । 

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ "শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান? বলে প্রস্থ করলেও 
এটা ঠিক যে, পদকর্তাদের লক্ষ্য বৈকুণঠই ছিল। তবুও ব্যক্কিজীবনের বিরহের 
বেদনা ও মিলনের আনন্দাশ্র কি বৈষ্ণব গীতি-কবিতাকে অধ্যাত্মভাবে রসপুষ্ট 

করেনি? প্রত্যক্ষের চাইতে পরোক্ষ বড়ো হয়ে উঠলেও প্রত্যক্ষের পরিচয় 

কি একেবারে মুছে গেছে? 

বৈষ্ণব গ্ীতি-কবিতার ভাবাবেগ ও প্রেমবন্থা বাঙালীকে ভাসিয়ে 

নিয়ে গেছে । যে মাটির বুকে এই গান ফুল হয়ে ফুটেছিল, বৈষ্ণব গীতিকবিতা 
সে মাটির বনু উধের্ ভাবলোকে উঠে মাঁটির কথা গেছে ভুলে । কেঁদে কেঁদে 

রলাস্ত ও দুর্বল হলে পড়লেও চোখের জল মুছে নিয়ে নিজেকে আর সামলে 

নিতে সু্রেনি । বৈষ্ণব পদগুলিতে তাই হয়ত কিছুট৷ নৈরাশ্থের দীর্ঘশ্বাস 
রয়ে গেছে। 

সদ্ক্কতত চও্ীদাতন 

শ্রচৈতন্যের সমসাময়িক পদাবলী সাহিত্য ও পদকর্তাদ্দের আলোচনার 

পুর্বে চণ্তীদাস সম্বন্ধে কিছু বল! প্রয়োজন। আমরা শ্ররুষ্ণকীর্তনের কবি 

চণ্ডীদাস সম্বন্ধে আলোচনা করেছি । একাধিক চণ্তীদাসের অস্তিত্ব মেনে 

নিয়ে শ্রীকষ্ণকীর্তন রচয়িতা বড়, চণ্ডীদাসকে যদি পঞ্চাদশ শতাব্দীর গোড়ার 

দিকে কিংবা চতুর্দশ শতাব্দীর লোক বলে মেনে নিই তাহলে পদকর্তা 

চণ্তীদাসের সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা করাও দরকার। অবশ্ি পদকর্তা 

চণ্তীদাসও বোধহয় একজন নন, দ্বিজ দীন প্রভৃতি উপাধিধারী কয়েকজন 
চণ্ীদাসের নামও পাওয়া ষায়। চত্তীদাস ও বিগ্যাপতির মিলনের যে 
কিছবদন্তী অপছে, মনে হয় ত1 দীন চণ্তীদাস ও কবিরঞ্জন বিছ্যাপতিকে নিয়ে। 

শ্রীকষ্ণকীত্তনের কবি চণ্ডীদাস ও পদকর্তা চণ্ডীদাস ( একাধিকও হতে পারেন ) 

এক নন। 
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চত্তীদাস রাধাকুষ্ণ প্রেমলীলা এমন এক অপুর্ব আধাত্মিক স্থরে গেয়েছেন 

যে তার পদগুলির ভাবমাধূর্ধ শ্বগর্ণয় সৃষমা লাভ করেছে। তার পুর্বরাগের 

পদে প্রেমের আকুলতা আছে কিন্তু চাঞ্চল্য নাই। | 

সই ক্েবা শুনাইল শ্যামনাম । 

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গে 

আকুল করিল মনপ্রাণ | 

না জানি কতেক মধু হ্যামনামে আছে গে। 

বদন ছাড়িতে নাহি পারে । | 

জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো 
কেমনে পাইব সই তারে ॥ ইত্যাদি । 

উল্লিখিত পদাংশে রাধার যে পুর্বরাগ বণিত হয়েছে তা ভক্তহৃদয়ের 

আকুলতারই রূপাস্তর । 

চণ্তীদাসের রাধা কৃষ্ণঅন্ুরাগিনী । কুষ্ণকে পাবার জন্য “বিরতি আহারে 

রাঙা বাস পরে, যেমতি যোগিনী পারা কিন্তু তাকে পেয়েও তার সব সময় 

ভয়, 'পাছে যদি আবার হারাই! এদিকে কৃষ্ণ তাকে হারাতে চাঁন না, 

তাই “দুই কোড়ে দুহ' কাদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া | এতদিন ধরে যাকে পাবার 

জন্য রাধা অধীর প্রতীক্ষায় ছিলেন, আজ যখন তিনি একেবারে তার আডিনায় 
এসে উপস্থিত হয়েছেন, তখন নান। দ্বিধাসংকোচজড়িত রাধার মন গেয়ে ওঠে-_ 

এ ঘোর রজনী, মেঘের ঘটা, কেমনে আইল বাঁটে। 

আডিনার মাঝে বধুয়া ভিজিছে, দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥ 

বধুর পীরিতি, আরতি দেখিয়া, মোর মনে হেন করে। 
কলঙ্কের ডালি, মাথায় করিয়া, আনল ভেজাই ঘরে ॥ 

চণ্ডীদাসের পদে স্বাধিকারলোপ ও আত্মসমর্পণের স্থর জেগে উঠেছে। 

চণ্তীদাসের রাধা বলেন-_ 

তোমার প্রেমে বন্দী হইলাম শুন বিনোদ রায়। 

তোমা! বিনে মোর চিতে কিছুই না ভায় ॥ * 

শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি। 

ভরমে তোমার রূপ ধরণীতে লেখি ॥ 
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যে কষ্ণ-প্রেমকণ1 পেতে এত ছুঃখ পেতে হয় তাঁকে ভূলতে চেষ্ট। করেও-_ 

যত নিবারিয়ে চিতে নিবার'না যায়| 

আনপথে ধাই তবু কানু পথে ধায় ॥ 

এ ছাড় রসনা মোর হইল কি বাম। 

যার নাম নাহি লব লয় তার নাম ॥ 

চণ্ীদাসের রাধা অভিমান করতেও জানেন না। বহুদিন বিচ্ছেদের 

ছুঃখ দিয়ে তবে কুষ্ণ এলেন। চোখের জল মুছে রাধা তাকে বলেন-_ 

ছুখিনীর দিন দুখেতে গেল । 

মথুরাঁপুরে ছিলে ত ভাল ॥ 

যেন, ছুঃখ ষা পেয়েছি--সে আমারই দোষে । তবুও-_- 

কানু সে জীবন, জাতি গ্রাণধন, এ ছুটি আখির তারা। 

পরাণ অধিক হিয়ার পুতুলি, নিমিখে নিমিখে হারা ॥ 

চণ্তীদাসের ভাব-সমশ্মিলনের পদপগ্তলি সকল যুগের সাহিত্যে অতুলনীয় 
বললেও অত্যুক্তি হবে না। কবি রাধাকৃষ্ণের পায়ে অনস্তকালের প্রণাম 

জানিয়ে বলেন__ 
বধুকি আর বলিব আমি। 

মরণে জীবনে, জনমে জনমে, প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥ 
কিংবা, 

বধু তুমি সে আমার প্রাণ ॥ 

দেহ মন আদি, তোহারে সপেছি, কুল শীল জাতি মান॥ 

চণ্তীদাসের পদ্দে ভাবের গভীরতা ও প্রাণের আকুলতা৷ সুন্দর ও সার্থক 
ভাবে প্রকাশ পেয়েছে । চণ্তীদাস "হৃদয়ে ও জীবনে প্ররুত কবি+। 

অন্য্যান্য পদক্াগণ 

চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলী সাহিত্যের মধ্যে শ্রীচৈতন্তের ব্যক্তিসতার 
মহিমা সব কিছুকেই ছাপিয়ে উঠেছে । ষোড়শ শতাবীর প্রথম থেকে 
তার জীবিতাবস্থাতেই রাধাকুঞ্ণ লীলাবিষয়ক পদের সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়েও 
পদ রচনা শুরু হয়েছিল । শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক কালে ব! সামান্য পরে 

ধারা পদ রচনা করেন তাদের মধ্যে নরহরি সরকার, বংশীবদন, বাসুদেব ঘোষ, 
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মাধব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, পরমানন্ব গুপ্ত, মুরারি গুপ্ত, মুকুন্দ দর, বাস্থদেব 

দত্ত, গোবিন্দ আচার্য, লোচনদাস, রামানন্দ বন, জ্ঞানদাস, মাধবাচার্ধ, 

পুরুযোত্তম দাস, বলরাম দাস প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

পদাবলী ছাড়া এদের কারও কারও বৈষ্ণব সাধনতত্ব-বিষয়ক, কষ্ণচলীলা- 
বিষয়ক, শ্রচৈতন্তবিষয়ক রচনাও আছে। 

শ্রীচেতন্যের অন্যতম অন্ুচর মুরারি গুপ্ত সংস্কৃতে চৈতন্য জীবনীও রচনা 

করেছিলেন। বর্তমানে এই পুখিখানি মুরারি গুপ্তের কড়চা নামেই বিশেষ 
প্রচলিত। ইনি বাঙলা এবং ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেছিলেন। তবে তার 
পদসংখ্যা খুব বেশী নয়। কিন্তু এই অল্পসংখ্যক পদের চমৎ্কারিত্ব অস্বীকার 
করা যায় না। তার একটি পদ এখানে উদ্ধত করছি। পদটি এই-_ 

সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও । 

জীয়স্তে মরিয়। যে আপন খাইয়াছে 

তারে তুমি কি আর বুঝাও ॥ 

নয়ন পুতলী করি লইলে মোহন রূপ 
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ । 

পিরীতি-আগুনি জালি সকলি পোঁড়াইয়া'ছি 

জাতিকুলশীল অভিমান ॥ 

ন1 জানিয়। মূঢ় লোকে কিজানি কি বলে মোকে 

ন। করিয়ে শ্রবণ গোচরে। 

ন্লোত বিথার জলে এ তন ভাসাইয়াছি 

কি করিবে কুলের কুকুরে ॥ 

খাইতে শুইতে রইতে আন নাহি লয় চিতে 

বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়। 

মুরারি গুপতে কহে পিরীতি এমন হৈলে 

তাঁর যশ তিন লোকে গায় ॥ 

মহাপ্রভুর সমসাময়িক নরহরি সরকার শ্রীথণ্ড নিবাসী ছিলেন। ইনি 
মহাপ্রভুর পুজ! প্রচারেও অগ্রণী ছিলেন। নরহরি কৃষ্ণলীলা ও গৌরাজ- 
বিষয়ক পদ রচন1। করেছিলেন। লোচনদাস, কবিরগুন প্রভৃতি এর কয়েক 

জন শিষ্যও বিখ্যঠত পদ্বকর্তী ছিলেন । বাস্থদেব, মাধব ও গোবিন্দ-_-এই তিন 
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ভ্রাতার মধ্যে বান্ুদেবই বেশী পদ রচনা করেছেন । তাও প্রায় বেশীর ভাগই 

গোৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ। বাস্থদেব শ্রীচতন্তকে নিজের চোখে দেখেছিলেন 
এবং ঠিক প্রত্যক্ষদশখর মতোই গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ রচনা করেন । অনাঁড়ম্বর 
মাধুর্ধ তার পদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । তিনি শ্রীচৈতন্কে কৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্ন 
মনে করতেন । বাহ্থদেবের পদ্দাবলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সহজ ও সাবলীল 

প্রকাশভঙ্গী। পরবর্তা চৈতন্থজীবনী-লেখকরা তাকে যথোচিত শ্রদ্ধার্ঘ্য 

নিবেদন করেছেন। বাস্থদেবের ছুয়েকটি পদাংশ উদ্ধৃত করলে তার কবিত্ব- 

শক্তি সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে । গৌরাঙ্গের শৈশব বর্ণনায় কবি 
বলছেন-_ 

রজত কাঞ্চন নানা! আভরণ 

অঙ্গে মনোহর সাজে। 

রাতা৷ উতপল চরণ যুগল 

তুলিতে নৃপুর বাজে ॥ 

শরীর অঙ্জনে নাচয়ে সঘনে 

বোলে আধ আধ বাণী। 

বাস্থদেবঘোষে বলে ধর ধর কর কোলে 

গোরা মোর পরাণের পরাণি ॥ 

তার গৌরাঙ্গের সঙ্গ্যাসবিষয়ক পদের কোনো তুলনা নেই। গোরা 
সন্ন্যাসী হয়ে যখন ঘর ছেড়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করলেন তখন তাঁকে দেখতে না 

পেয়ে শচীদেবী ও বিষুণপ্রিয়ার কি অবস্থ। হয়েছিল তা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি 
বলছেন-- 

স্থধ! খাটে দিল হাত ব্জ পড়িল মাথাত 

বুঝি বিধি মোরে বিড়ম্বিল। 

করুণ] করিয়া কান্দে কেশ বেশ নাহি বান্ধে 

শচীর মন্দির কাছে গেল ॥ 

শচীর মন্দিরে আসি? দুয়ারের কাছে বসি: 

্ ধীরে ধীরে কহে বিষ্ুপ্রিয়া। 
শয়ন মন্দিরে ছিল নিশা-অস্তে কোথা গেল 

মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া ॥ 
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গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে নিদ্রা নাহি ছু'নয়নে 
শুনিয়া উঠিল শচীমাতা। 

আলুথালু কেশে যায, বসন না রহে গায় 
শুনিয়। বধূর মুখে কথা ॥ 

তুরিতে জালিয়৷ বাতি দেখিলেন ইতি উত্তি 
কোন ঠাই উদ্দেশ ন। পাইয়া। 

বিষুণপ্রিয়া বধৃসাথে কান্দিয়। কান্দিয়া পথে 
ডাকে শচী নিমাই বলিয়। ॥ ইত্যা্দি। 

এমন সহজ সরল বর্ণনা খুব কম কবির রচনায়ই পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষদর্শী 
ছাড়া আর কারও পক্ষে এরকম রচনাও সম্ভব নয়। 

গুণরাজথানের পৌত্র রামানন্দ বস্থু বাঙলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই পদ 

রচনা! করেছিলেন। তাঁর 'বেলি অবসান কালে একা গিয়াছিলাম জলে-_ 

জলের ভিতরে শ্ঠামরায়” পদখানি বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের একখানি 
বিখ্যাত পদ বলা যায়। বংশীবদনও উৎকৃষ্ট পদ্বকর্ত। ছিলেন। অনেকে 

মনসামঙ্গল রচয়িত স্থুকবি বংশীদাস এবং বংশীদদাস নামে আর এক পদ্কর্তার 

সঙ্গে এক করে দেখেন । এই বংশীবদন ও পদকর্তা বংশীদাস এক ব্যক্তি 

হতে পারেন। মহাপ্রভু সন্গ্যাস গ্রহণের পর বংশীদাস শচীদেবী ও বিষ্ুপ্রিয়ার 
অভিভাবক ম্বরূপ তাদের গৃহে থাকতেন। '“দীপকোজ্জল' ও 'দীপান্বিত।; 

নামে দুখান। বইও বংশীবদনের নামে চলে । বংশীবদনের “রাই জাগ, রাই 
জাগ-_শারী শুক বলে" ইত্যার্দি পদগুলে! পড়লে তার পদমাধুর্ধ সম্বন্ধে 
কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকেন] | নরহরি সরকারের অন্ততম শিশ্ত লোচন- 

দাসও বিখ্যাত পদকর্তা ছিলেন। ইনি বিখ্যাত চৈতন্তমঙ্গল কাব্যের 
রচয়িত1। লোচনদাসের রচনার বড়ো গুণ হচ্ছে__প্রসাদগ্তণসম্পন্ন ভাষার 
ব্যবহার। লোচনদাঁস মধ্যযুগে কথ্য ভাষা ব্যবহারের ছুঃসাহস দেখিয়েছেন । 

লোচনদাসের কষ্-প্রেমে আকুল রাধা বলেন-__ 

এস এস বধু এস আধ আাচরে বস, 
আমি নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি। 

আমার অনেক দিবসে মনের মানসে 

€তোমাধঞ্ষে মিলাইল বিধি ॥ 
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বধু তুমি মণি নও মাণিক নও হার ক'রে গলায় পরি; 
ফুল নও যে কেশের করি বেশ। 

আমায় নারী না করিত বিধি তোম] হেন গুণ নিধি 
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ ॥ ইত্যাদি । 

লোচনদাসের কিছু কিছু পদ চত্তীদাসের নামে প্রচলিত আছে। ইনি 
বৈষ্ণব সাধনতত্ব নিয়ে কয়েকখানি ছোট ছোট গ্রস্থও রচনা করেছিলেন। 

বলরাম্দাস বাউলা ও ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে 
একাধিক বলরামদাসের উল্লেখ পাওয়া যায় । প্রেমবিলাস রচয়িতা নিত্যানন্দ 

দাসের আর এক নাম ছিল বলরাম দাস। নিত্যানন্দশিধা আর একজন 

বলরামদাসও ছিলেন । বলরামদাসের রাধা বলেন-_ 

কিব1 রাতি কিবা দিন কিছুই না জানি। 

জাগিতে স্বপন দেখি কালা-দপ খানি ॥ 

আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে। 

পরাণ হরিলে রাঙা নয়ন-নাচনে 1? ইত্যাদি । 

বিচ্ছেদ্ধের বেদনা রাধা ও রুষ্কে কি রকম উতলা করে তুলেছে ত৷ 
দেখাতে গিয়ে কবি বলছেন-_ 

পদ আধ চলত, খলত পুন বেরি । 

পুন ফেরি; চুপ্বই দুহু' মুখ হেরি ॥ 
ছুহু'জন নয়নে গলয়ে জলধার। 

রোই” রোই” সখীগণ চলই না পার ॥ 

খেনে ভয়ে সচকিত নয়নে নেহার । 

গলিত বসন ফুল কুগডুল ভার ॥ 

নৃপুর আভরণ আচর নেল। 

ছুহ অতি কাতরে দুহু পথে গেল ॥ উত্যাদি। 

বলরামদাসের ব্রজবুলির পদের চেয়ে বাঙ্ল1 পদ্দই অপেক্ষাকৃত সহজ, সরল 
ও মধুর । রূপাঙ্গরাগ, বাৎসল্য প্রভৃতি বসের পদে তার কৃতিত্ব সবচেয়ে 

বেশী। পাণ্ডিত্য ও পদলালিত্যের দিক থেকে বিচার করলে চণ্তীদাস, 
জ্ঞানদল, গোবিন্দদাসের পরেই বলরামদাসের নাম করা যেতে পারে । তিনি 

চণ্তীদ্সের পদান্ক অনুসরণ করেছিলেন বলে মনে হয়। 
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এই যুগের অবিসংবাদিত ভাবে শ্রেষ্ঠ কবি হচ্ছেন জ্ঞানদাস। অনেকের 

মতে গোবিন্দদাস যেমন বিদ্যাপতির দ্বার! প্রভাবিত হন-_জ্ঞানদাসও তেমনই 
চণ্ডীদাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। অনেক সময় তিনি ভাবমাধুর্য ও 
রসস্থস্টিতে চণ্তীদাীসকেও ছাড়িয়ে গেছেন । পুর্ণ মিলনের বর্ণনায় কবির-_ 

'্ূপ-লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর । 

প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥-_ 

পদটি বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে উচ্চাসন লাভ করবে । বর্ষ রজনীর স্বপ্র- 
জড়ানো ঘুমের বর্ণনায় কবি বাইরের বর্ষার সঙ্গে কাব্যের ধবমির যে অপুর্ব 

মিলন ঘটিয়েছেন বাঙলা সাহিত্যে তার তুলন। নেই । কবি বলছেন-_ 
রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়! গরজন 

রিম ঝিম শবদে বরিষে। 

শয়ন পাঁলংকে রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে 
নিদ যাই মনের হরিষে ॥ 

বর্ধার বর্ষণধ্বনির এই একটানা স্থরের মধুর ব্যঞ্জনা পৃথিবীর কাব্য সাহিত্যে 
দুল ভ বললেও অতুযুক্তি হবে না। বাঙল। দেশে বহুল প্রচলিত জ্ঞান্দাসের 

খের লাগিয়া এ ঘর বাধিনু আনলে পুড়িয়। গেল; ইত্যাদি আরও অনেক 

প্র চণ্তীদাসের নামে বহুদিন ধ'রে চলে আসছিল । জ্ঞানদাস ব্রজবুলিতেই বেশী 
পদ রচনা করেছিলেন । তবে তার বাঙলা পদ ব্রজবুলির চেয়ে অনেক 

মধুর । এখানে দৃষ্টাস্তম্বর্ূপ তার নামাস্কিত ব্রজবুলিতে রচিত ছুটি পদের কিছু 
অংশ উদ্ধত করেছি । ত! থেকে তার ভাব, ভাষা ও ছন্দের রসরূপ বোঝ 

যাবে। 

কান্গ অনুরাগে হৃদয় ভেল কাতর 

রহই না পারই গেহে। 
গুরু-দুরুজন-ভয় কিছু নাহি মানয়ে 

চির নাহি সন্বর দেহে ॥ 

দেখ দেখ নব অনুরাগক রীত। 

ঘন আদ্িয়ার ভুজগ ভয় কত শত 

তৃণহ না মানয়ে ভীত ॥ ঞপ্ু॥ 
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কিংবা, একলি কুগ্তহি কাণ। 

পথ হেরি আকুল পরাণ ॥ 

মনমথে জর জর ভেল। 

তৈখনে হুন্দরি গেল ।। 

হেরই নাগর কাণ। 

হোয়ল অমিয়া-সিনান | ইত্যাদি। 

চৈতন্তশিষ্য নয়নানন্দ মিশ্রের সবই গৌরাঙ্গ বিষয়কপদ। এছাড়া পুরুষোত্তম 
দাস, পরমেশ্বর দাস, দেেবকীনন্দন ( কবিশেখর ), জগন্নাথদাস প্রভৃতি আরও 

অনেক কবি এযুগে কৃষ্ণলীলা ও গৌরাঙ্গ লীলাবিষয়ক পদ রচনা করেন। 

জীবন্ী-স্কা্য 

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পুর্বে বাড়ল! দেশে নান। দেব-দেবী ও রামায়ণ 
মহাভারত ভাগবতের উপাখ্যান নিয়ে বাঁডল। সাহিতা রচিত হচ্ছিল। কিন্তু 

চৈতন্টের প্রেমভক্তিবাদ প্রচারের পর থেকে বাঙলার জননাধারণ তার 
অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রতি আকুষ্ট হয়। এবং তার তিরো'ভাবের পুর্ব থেকেই 

তিনি অবতার হিসাবে শ্বীকত হন যোডশ শতাব্বীতে তার ব্যক্তিত্বের 

মহিমা সব কিছুকে ছাপিয়ে ওঠে । অবশ্ঠি এই বাক্তিত্ব অলৌকিকত্বের 

মধ্যেই রূপ লাভ করেছিল। চৈতন্তদেবের আবির্ভাবের পর ষোড়শ 
শতাব্দীতে দেবদেবী নিয়ে ধর্মকলহ অনেকখানি কমে এসেছে । তখন 

জীবনের মহিম প্রকাশ কর।--তার মান নির্ধারণ করার প্রয়োজন দেখা 

দিয়েছে। শ্রীচৈতন্য সে যুগের মহামানব । তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব সে 
যুগের সমাজ ও সাহিত্যে এত বেশী ছিল যে মাছ্ষ তখন দেবতা ছেড়ে 

মান্ষের জয়গান গাইতে শুরু করল । মানুষ নিল দেবতার স্থান। মানবত্ব 

দৈবীমহিমার আবরণে আপন মহিমাকে প্রকাশ করল। গ্রীঁচৈতন্ের 

ব্যক্তিত্বের মাধুর্ধয তৎকালীন যুগচিত্তকে এতই অভিভূত করেছিল যে তার 

জীবনের নানািকের আলোচন! করা তখনকার বাঙ্ল। সাহিত্যের প্রধান 
বিষয়বস্ত হ'ল । এখানে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন, এই বৈষ্ণব 

জীবনীকাব্যগুলি কেবলমাত্র জীবনী নয়, যুগধর্মাুসারে এগডলিতেও যথে 
অলৌকিকত্ব রয়েছে । সে যুগের যে ভক্তির প্রেরণা চৈতন্তজীবনী বা অন্যান্ত 
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জীবনী রচনায় লেখকদের উৎসাহিত করেছিল তাতে ধর্মান্ুভূতিই ছিল বেশী। 
সেই জন্য এই কাব্যগুলি প্রধানত: মাছুষের জীবনকে আশ্রয় করে ভক্তি- 

রসাশ্রিত কাব্য হয়ে উঠেছে । তবে ধাদের জীবনমাহাত্য এসব কাব্যে 
বর্ণিত হয়েছে, তাদের জীবনের বাস্তব দ্দিকট1 একেবারে ঢাক পড়েছে বললে 

ভূল বলা হবে। ব্যক্তিজীবনের অলৌকিক লীলাবর্ণনার অস্তরালে সহজ ষে 

মানুষটি রয়েছে, সেও আমাদের দৃষ্টি এড়ায়ন|। শুধু তাই নয়, জীবনীকাব্যে 
তৎকালীন সমাজেরও একট] রূপ আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠে। এই 
চরিতকাব্যের নিদর্শন প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও পাই । কেউ কেউ বলেন, 
হর্চরিত, রামচরিত, শঙ্করচরিত ইত্যাদির অনুসরণে হয়ত চৈততন্ত-জীবনী- 
কাব্য রচিত হয়ে থাকবে । 

চৈতন্ত-জীবনী-কাব্যের আলোচনা করতে গেলে দেখতে পাই যে প্রথম 

চৈতন্ত-জীবনী সংস্কৃতে রচিতে হয়েছিল। এ ধরনের রচন। হিসাবে প্রথম 

মুরারিগুপ্তের কড়চার নাম কর! যায়। কড়চাখানির যথার্থ নাম শ্রারষ্খচৈতন্ত- 

চরিতাম্বৃত। তাছাড়৷ প্রদ্যন্ন মিশ্রের শ্রীরুষ্ঠৈতন্যোদয়াবলী এবং কবি- 

কর্ণপুর পরমানন্দ সেনের শ্রশ্রীচৈতন্চরিতামূত কাব্য এবং শ্র্রীচৈতন্ত চন্দ্রোদয় 

নাটকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কবি কর্ণপুরের গৌরগণোদ্দেশ- 
দীপিক নামে আর একখানি রচনাও আছে । স্বরূপ-দামোদরও ঠেতন্য বিষয়ক 

কয়েকটি ক্লোক রচনা করেছিলেন । কুষ্ণদাস কবিরাজ চরিতামৃতে তার উল্লেখ 

করেছেন। কিন্তু এসবই সংস্কৃতে লেখা । 

ব্রম্পালনদীহ্ন- চৈতন্য ভ্ডাগন্বজ্ড 

বাঙলাভাষায় লেখা চৈতন্জীবনীকাব্যের মধ্যে প্রাচীনতম হিসাবে 
বৃন্দাবনদাসের চৈতন্তভাগবতের উল্লেখ সবাই করেছেন । বুন্াবনদাস নিত্যানন্দ 
প্রভুর আদেশে ও উৎসাহে চৈতন্তভাগবত রচনা করেন। তিনি নিজেকে 
শ্বাসের ছোট ভাই শ্রারামের কন্য। নারাযম্ণীর পুত্র বলে নিজেই উল্লেখ 

করেছেন। ভক্কিরত্বাকরের উল্লেখ থেকে জানতে পারি যে বুন্বাবনদাস 

খেতরীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন । তার আবির্ভাবকাল নিয়ে ৬দীনেশচন্দ্ 

সেন, অদ্থিকাচরণ ব্রহ্মচারী, ভাঃ বিমানবিহারী মজুমদার, ভাঃ স্ৃকুমার সেন 
প্রভৃতি নান আলোচন। করেছেন। শ্রীচৈতন্যের জীবৎকালেই আঙ্মাঁনিক 
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ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশকের শেষে অথবা দ্বিতীয় দশকে বুন্দাবনদাস 

জন্মগ্রহণ করেন বলে মনে হয়। চৈতন্তভাগবতে বুন্দাবনদাস 

বলেছেন-_ 
হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হইল তখনে। 

হইলাম বঞ্চিত সে সখ দরশনে ॥ 

এই উক্তি থেকে সাধারণত মনে হয় যে শ্ীচৈতন্যের জীবৎকালে হয়ত 

বৃন্দাবনদাসের আঁবি9ভাব ঘটেনি। কিন্তু এও হতে পারে যে চৈতগ্যদে 

যখন নবঘ্বীপে ছিলেন তখন হয়ত তিনি জন্মাননি। কিংবা হয়ত নিতাস্ত শিশু 

ছিলেন বলে মহাপ্রভূর নবদ্বীপলীলা প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য তার 

হয়নি । 

বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবত রচন|। করতে গিয়ে নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্ধ, 

গদাধর প্রভৃতি চৈতন্তলীলার প্রত্যাক্ষদর্শীদের কাছ থেকে চৈতন্তদেব সম্বন্ধে 
যা শুনেছিলেন তাই তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন বলে ভাগপতে অনেক জায়গায় 

উল্লেখ করেছেন। চৈতন্তভাগবতকে কুষ্*দাঁস কবিরাজ প্রভৃতি অনেকেই 

চৈতন্তমঙ্গল বলে অভিহিত করেছেন । কিন্তু বুন্দাবন দাসের চৈতন্থজীবনী- 

কাব্যের প্রকৃত নাম শ্রশ্রীচৈতন্তভাগবত । এই নামকরণ নিয়ে একটি গল্প 
আছে । লোচনদাস ও বুন্দাবনদাসের কাবোর নাম এক হওয়াতে বুন্দাবনের 

মাতা নারায়ণী ছেলের রচিত কাব্যের নাম ব্দলে চৈতন্তভাগবত রাখেন । 

কিন্ত প্রেমবিলাসে বলা হয়েছে যে চৈতন্ত ভাগবতের নাম চৈতন্ঠমঙ্গলই ছিল-_. 

বৃন্দাবনের বৈষ্ণব মোহান্তরা এই গ্রন্থের নামকরণ করেন ঠৈতন্তভাগবত । 

চৈততন্তভাগবতে চৈতন্তের আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা বণিত আছে । তার মধ্যে 

আদি ও মধাখণ্ডে শ্রীচৈতন্যের বাল্য ও সন্ন্যাস জীবনের লীলার কথা বিশদভাবে 
বধিত আছে। অন্ত্যলীলাতে এসে কাব্য যেন হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে। 

ডাঃ সকুমার সেন মহাশয় মনে করেন যে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পুর্ব থেকেই 

এই গ্রন্থ রচন। শুরু হয়েছিল । 

চৈতন্তভাগবতে বৃন্দাবনদাসের পাণ্ডিত্য ও কবিত্বশক্তির সার্থক প্রকাশ 

দেখতে পাই। যতই তিনি অলৌকিকত্ব আরোপ করতে চান না কেন তার 

রচনায় মানব-জীবন-রসের অনেক উপাদান পাওয়া] যায়। একদ্দিকে যেমন 
চৈতন্ত দ্প বর্ণনায় তিনি বলেন-_- 



১০২ বাঙলা সাহিত্য পরিক্রমা! 

প্রতি অঙ্গ নিরুপম লাবণ্যের সীম! । 

কোটি চন্দ্র নহে এক নখের উপমা ॥__ 

তেমনই চৈতন্তের পাঠ্যাবস্থার কথ! বলতে গিয়ে ষে সহজ ও সরল 

বর্ণনা করেছেন, এবং যে বাস্তব নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তাতে চৈতন্ত- 

জীবনের দৈবমহিম1 ছাড়াও মানবরসপুষ্ট আর একটি টচৈতন্তচরিত্রও প্রকাশ 
পেয়েছে । মুরারিগুপ্তকে নিমাই পণ্ডিত বলেন-__ 

প্রভু কে বৈদ্য তুমি ইহ] কেনে পড়। 
লতাপাতা দিয় গিয়৷ নাড়ী কর দঢ় | 

ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষম-অবধি। 

কফ পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি | 

মনে মনে চিন্ত তুমি কে বুঝিবে ইহা । 

ঘরে যাহ তুমি রোগী দঢ় কর গিয়া 

বুন্দাবনর্দাস ভাগবতের অনুসরণে চৈতন্তভাগবত রচনা করেছিলেন-_- 

কুষ্ণদান কবিরাজ চৈতন্তচরিতাম্বতে বলেছেন-__- 

কষ্ণচলীল1 ভাগবতে কহে বেদব্যাস। 
চৈতন্তলীলায় ব্যাস বুন্দাবনদাস ॥ 

বৃন্দাবনদাস চৈতন্যদেবকে কৃষ্ণের অবতারবূপে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। 
তবে তীর গ্রন্থে চৈতন্তদেবের চেয়ে নিত্যানন্দের কথাই যেন বেশী বলা হয়েছে । 

তার একটি কারণও আছে । নিত্যানন্দ তার গুরু ছিলেন। তখনকার দিনে 

নিত্যানন্দের সম্বন্ধে নানা কুৎ্সাঁও রটেছিল। তাই বৈষ্ণব হয়েও বুন্দাবনদাঁস 
বৈষ্ণববিনয়ের €৭10101॥ ভঙ্গ করে স্থানে স্থানে অত্যন্ত বট হয়ে পড়েছেন। 

তাঁর এই অসহিষ্ণুতা ঠিক বৈষ্ণবজনোচিত হয়নি । যখন তিনি বলেন-__ 
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে। 

তবে লাথি মারে তার শিরের উপরে ॥-- 

তখন বুঝি যে তার অসহিষ্ণুতা বঞ্চবজনোচিত চরিব্রমাধূর্ষকে ছাড়িয়ে 

গেছে। চৈতন্তভাগবতে নিত্যানন্দের মহিম। প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বুন্দাবন 
দাস আকুলভাবে চেষ্টা করেছেন। চরিতামৃতকারও বলেছেন-- 

নিত্যানন্দলীল বর্ণনে হইল আবেশ। 
চৈতন্যের শেষ লীল। রহিল অবশেষ ॥ 
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একদিন শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ সম্বন্ধে গ্রীবাসকে বলেন-_ 

এই অবধৃত কেন রাখ নিরস্তর || 
কোন্ জাতি কোন্ কুল কিছুই না জানি। 

পরম উদার তুমি বলিলাম আমি || 

আপনার জাতি কুল যদি রক্ষ৷ চাও । 

তবে ঝাট এই অবধৃতেরে ঘুচাও || 
তখন শ্বাস বলেছিলেন-_ 

দিনেক যে তোমা ভজে সে আমার প্রাণ । 

নিত্যানন্দ তোর দেহ মে হতে প্রমাণ ॥ 

মদ্দিরা যবনী যদি নিতানন্দ ধরে। 

জাতি প্রাণ ধন যদ্দ মোব নাশ করে ॥। 

তথাপি মোহার চিন্তে নহিব অন্তথ!। 

সত্য সতা তোমারে কহিল এই কথা ॥| 

বুন্দাবনদাসের এত বলার কারণ এই যে, তখন সমাজে নান! লোক 

নিত্যানন্দের সম্বন্ধে নানা নিন্দা করে বেড়াত। 

চৈতন্তভাগবতের যুগে সাধারণ মান্ষ যোগীপাল, ভোগীপাঁল ও মহীপালের 
গীত শুনতে ভালোবাসত | বিষহরি, চণ্ডী, বাশুলী প্রভৃতির পুজা! এবং তাস্ত্রিক- 

পদ্ধতিতে সাধন। বহুলভাবে প্রচলিত ছিল। তখনকার দিনের জনসাধারণের 

আথিক অবস্থা মোটামুটি অসচ্ছল ছিলন। ছেলেমেয়ের বিয়েতে তারা অযথা 
অর্থ ব্যয় করতে কুষ্ঠিত হত ন1। দরিদ্রের মধ্োও যে যথার্থ মানুষ আছে একথা 
তখনকার সমাজে স্বীকৃত হত না ব'লে বৃন্দাবনদাস ছুঃখ করেছেন। ধর্মকলহ 

তখন বেশী বই কম ছিল না। নব্যন্যায়ের কেন্দ্রগুলিতে তর্কযুদ্ধ যেন স্বাভাবিক 

ব্যাপার ছিল। তখনকার দিনে সমাজে বৈষ্বদের অনেক ছুর্গতিও সইতে হ'ত। 

চৈতন্তভাগবতের নানা রাগ-রাগিণীর উল্লেখ থেকে এটা বোঝা যায় ষে 

তখন ভাগবতখানি গাওয়! হত । ভাব ভাষ। ও ছন্দের দিক থেকে চৈতন্যভাগবত 

অতুলনীয়। চৈতন্তভাগবতে বুন্দাবনদাস রচিত কয়েকটি পদও পাওয় যায়। 
কাবাখানির রচনাকাল ১৫৩০ থেকে ১৫০ খ্রীষ্টাব্ষের মধ্য বলে অন্থমান কর! 

যেতে পারে। বুন্দাবনদাস ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে দেহত্যাগ করেন। 
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লোচিন্মদীঙল-_চৈততন্যহ্মজ্ছল 
বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের পর লোচনদাসের চৈতন্তমঙ্গলের উল্লেখ 

কর! যায়। লোচনদাস বর্ধমানের কোগ্রাম নিবানী ছিলেন। মুরারি গুপ্ধের 

কড়চা অনুসরণ করে তিনি ঠৈতন্যমঙ্গল কাব্য রচন! করেন । তিনি কাব্যে অনেক 

রাগ-রাগিণীর উল্লেখ করেছেন । তা! থেকে মনে হয় তার কাব্যথানিও গাওয়া 

হ'ত। মঙ্গলকাব্যের মতে। এতেও নানা দেব-দেবীর বন্দনা আছে । কবি 

শ্রীচেতন্ত সন্বন্ধে তেমন নতুন কোনো তথ্য দেন নি। | 
বন্দাবনদাসের চৈতন্তভাগবতের চেয়ে জীবনীকাব্য হিসাবে নিকৃষ্ট হলেও 

কাব্যের রসঘন পরিবেশ লোচনদাসের চৈতন্তমঙ্গলকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে। 

এই কাব্যময়তা লোচনদ্রাসের রচনার বড় গুণ । 

লোচনদাস গ্রীচৈতন্যের অস্তযলীলার কথা বিশেষ কিছু বলেন নি। চৈতন্ত- 

মঙ্গল বিচারে যে যাই বলুন না কেন, পদকর্তা হিসাবে লোচনদাসের শ্রেষ্ঠত্ব 
অনস্বীকার্য । এখানে ঠৈতন্তমঙ্গলের দুয়েকটি অংশ উদ্ধাত করছি । কবি 

মুখ্যত পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে কাব্যখানি রচনা! করেছেন । যেমন-_- 

(ক) গৌরাজের-নয়ন-সন্ধান শরঘাতে। 
মানিনীর মান-মুগী পলায় বিপথে ॥ 

অথির নাগরীগণ শিথিল বসন। 

মাতল ভূজঙ্গকুল খগেন্দ্র যেমন ॥ 

তুরুভঙ্গী-আকর্ষণে রঙ্গিনীর গণ। 
দোলমান হৃদয় করিছে অনুক্ষণ ॥ 

(খ) কেহো ত কাপড় পাটশাড়ী পরে 
কাণে গন্ধরাজ চাপা । 

গজেন্্র গমনে চলিতে না জানে, 

মুগী দ্রিঠে চাহে বাকা॥ 

অগ্জনে রঞ্জিত খঞ্জন নয়নে 

চঞ্চল তারক-জোর। 

গোরা-বূপ পক্কে পক্কষিল আলসে 

অবলা চলিল 'ভোরে ॥ ইত্যাদি 

লোচনদাসের কাব্যের ভাষার প্রসাদ গুণ লক্ষণীয় । 



কষ্ণদ]ুস কবিরাজ-_ শ্রশ্রীচৈতন্চচরিতাম্ত ১০৫ 

ক্রম্বগুদীল কবিল্লাজ-_শ্রীব্রীৈতন্য্য চুল্িতআহ্সত 

লোচনদাসের চৈতন্যমঙগলের পর উল্লেখষোগ্য চৈতন্ত-জীবনী-কাবা হচ্ছে 

কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের শ্রশ্রীচৈতন্চচরিতামৃত। এই গ্রস্থখানি টৈষ্ণব 

ভাবুকতা ও দর্শনের সার্থক নিদর্শন। চৈতন্যচরিতাষুতের রচনাকাল সম্দ্ধে 
সঠিক কিছু বলা সম্ভব নয়। কোনো কোনো পুঁথিতে রচনাকালের যে সঙ্কেত 
দেওয়া আছে, তাতে চরিতামুতের রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে 

বলে মনে হয়। নানা যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিয়ে ডাঃ শ্ুকুমার সেন মহাশয় 

চরিতামৃতের রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দ্রিকে বলে মনে করেন । 

কাটোয়ার উত্তরে নৈহাটির কাছাকাছি ঝামটপুর গ্রামে কষ্খদাস 
কবিরাজের আদি নিবাস ছিল । পরিণত বয়সে কবিরাজ গোস্বামী বৃন্দাবন- 

বাসী হন এবং রঘুনাথদাসের শিশ্বত্ব গ্রহণ করেন। বৃন্দাবন বাস কালে তিনি 
রূপসনাতনের সংস্পর্শে আসেন । 

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বুদ্ধবয়সে কাব্য রচনা আরস্ত করেন বলে নিজেই 

উল্লেখ করেছেন। তিনি বুন্দাবনদামের অন্রমতি নিয়েই কাবা রচনা শুরু 

করেন। কথিত আছে, শ্রীনিবান আচার্ধ যেসব বৈষ্ণবগ্রস্থ বৃন্দাবন থেকে 

বাঙল1 দেশে নিয়ে আসছিলেন সেগুপির সঙ্গে চরিতামৃতও ছিল। বিষু্পুরে 

বীর হাম্বীরের দলের দস্থার! শ্রুনিবাসের সর্বন্ব লুঠ করে নেয়। এই সংবাদ কবিরাজ 
গোস্বামীর কাছে খন পৌছাল তখন তিনি দুঃখে একেবারে ভেঙে পড়েন এবং 

সেই আঘাতে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। এই কাহিনী কতখানি নির্ভরযোগ্য 
তা বলা ছু্ষর। তবে বীর হান্বীর ষে শ্রানিবাসের শিশ্বাত্ব গ্রহণ করেছিলেন তার 
উল্লেখ বৈষ্ঞবগ্রন্থে পাওয়া যায় । বৈষ্ণবপ্রস্থগুলি উদ্ধার করতে গিয়ে শ্রানিবাসের 

সঙ্গে বীর হাশ্বীরের দেখা হয়। বীর হাম্বীর দস্থ্যবুত্তি ছেড়ে বৈঞ্ণব হয়ে পড়েন। 

তার ভণিতাধুক্ত কয়েকটি পদও পাওয়। মায়। 

বুন্দাবনদাসের চৈতন্তভাগবতের আগ্যলীলার উল্লেখ করে কবিরাজ 

গোম্বামী টচৈতন্তচরিতামৃতের আগ্ভলীল। ব1 বাল্যলীলা সংক্ষেপে শেষ 

করেছেন। কারণ চৈতন্তভাগবতে আছ্লীল! বিশদভাবে বণিত হওয়াতে, 
পাছে বৃন্দাবন দাসের প্রতি অবিনম্ব দেখানে! হয়, এই আশঙ্কা তিনি আর 

তার বর্ণন। করেননি । চরিতামতে মধ্য ও অন্তালীলা1 বিশদভাবে বণিত 

হয়েছে । কবিরাজ গোস্বামী শ্ীচৈতন্ত এবং বৈষণবতত্বের বিস্তারিত আলোচন।! 
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করেছেন। চরিতাম্বতে তত্বের প্রাধান্তই বেশী দেওয়] হয়েছে । চৈতন্তলীলার 

সঙ্গে সঙ্গে কষ্ণলীলাও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে । 

প্রাচীন সংস্কৃত শাস্্ সম্বন্ধে কষ্ণদাস কবিরাজের গভীর জ্ঞান ছিল । অনেকে 

বলেন যে অতিরিক্ত তত্বের চাপে তার রচনা অত্যন্ত শুষ্ক ও দুর্বোধ্য হয়ে 

পড়েছে । কিন্তু গভীর তত্ব আলোচন। থাকলেও তার বূপান্ুরাগ প্রভৃতি অংশ 

পাঠ করলে সে ভূল ভেঙে যায়। শ্রীচৈতন্তের দিব্যোন্নাদ অবস্থার বর্ণনাটি ঠবঞ্জব 

সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ । খাঁটি বৈষ্ণবের লক্ষণ সম্বন্ধে বলতে নি মাত্র ছুটি 
ছত্রে তিনি স্থন্দরভাবে বলেন-__ 

যাহার দর্শনে মুখে আইসে কষ্চনাম । 
তাহারে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান ॥ 

শ্রীচৈতন্যের রাধাভাব বর্ণনা করতে গিয়ে একেবারে দশম অবস্থা পর্যন্ত এমন 

অপুর্ব ও অস্ভুতভাবে বর্ণনা করেছেন যে সেই বর্ণনার মধ্যে কবিরাজ গোস্বামীর 
ভক্তিরসাপ্নুত সংযত কবিহৃদয়ের সার্থক পরিচয় পাই। ভক্তির আতিশয্যে 
যুক্তি ও বিচারবুদ্ধিকে তিনি হারাননি। ধর্মের মূলতত্বগুলির দার্শনিক ব্যাখ্য, 
প্রেমধর্মের সুক্্ম বিশ্লেষণ আমাদের বিন্ময়ে অভিভূত করে। লোচনদাসের 

রচনার মতো৷ রসঘন না হলেও ভাবগান্তীর্ষে কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচন। 

অতুলনীয়। এখানে তাঁর রচনার একটি অংশ উদ্ধৃত করছি। তা থেকে 

তাঁর রচনাশক্তির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে। যেমন, 

কষ্ণ প্রেম সুনির্সল যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল 

সেই প্রেম অমৃতের সিন্ধু । 

নির্মল সে অনুরাগে না লুকায় অন্য দাগে 

শুরু বস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু॥ 

শুদ্ধপ্রেম সখসিন্ধু পাই তার একবিন্দু 
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়। 

কহিবার যোগ্য নহে তথাপি বাউলে কহে 

কহিলে বা কেবা পাতিয়ায়।। ইত্যাদি। 

কবিরাজ গোহ্বামীর রচনায় ভাষ। ও ছন্দের কোনে দূর্বলতা দেখ। দেয়নি । 

ভাবের কথা এখানে বলাই বাছল্য। সুন্দর তত্ব বিশ্লেষণ ও তথ্যনিষ্ঠ! তার 
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জীবনীকাবোর প্রধান বৈশিষ্ট্য | চৈতন্তচরিতামৃত বোধ হয় গাওয়া! হস্ত 
নাঁ_পাঠ করা হ'ত। কারণ তাতে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ নেই। কবিরাজ 
গোশ্বামী সংস্কতে গোবিন্দলীলামৃত নামে এক মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। 
বাঙ্লায় তার অন্থবাদও হয়েছে। 

৬জগছন্ধু ভদ্র মহাশয়ের মতে কবিরাজ গোস্বামী ১৪৯৬ গ্রীষ্টাে আবিভূতি 

হন এবং ১৫৮২ খ্রীষ্ঠাব্ে তার তিরোভাব ঘটে । এই সময় যদি ঠিক হয় তবে 
এটা ঠিক যে কবিরাজ গোস্বামী দীর্ঘজীবী ছিলেন । আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, 

শ্রীচৈতন্যের মাত্র দশ বছরের ছোটে হয়ে তিনি কি তার কোনো লীলাই 
প্রত্যক্ষ করেননি? শুধু কি রঘুনাথদাঁস গোস্বামী এবং রূপ গোস্বামীর কাছে 
শুনেই চরিতামৃত রচনা করেছিলেন? এ সবই নির্ভর করছে নিভূর্ল সন 

তারিখের উপর। যাই হোক, বাঙ্লাদেশে চৈতনাচরিতামৃত বৈষুবদের কাছে 

চৈতন্যভাগবতের মতোই পরম শ্রদ্ধার ও আদরের সামগ্রী হয়ে রয়েছে। 

দন্থ্যকর্তৃক চরিতাম্বত লুণ্ঠিত হবার গল্প মেনে নিয়েও একথ! বলতে পারি যে, 
আজও সেই গ্রন্থ সর্বজনস্মাদূত এবং কবিরাজ গোম্বামীও অমর হয়ে 
আছেন। আমাদের সৌভাগ্য যে গ্রন্থখানি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি । এবং 

বাঙালীও তার এম সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়নি । 

জম্তাননল্দ্_ টিভন্যঙ্মজ্জ 

ষোড়শ শতাব্দীতে জয়ানন্দ নামে আর একজন চৈতন্যমঙগল রচয়িতার 

পরিচয় পাওয়া যায়। কবির দেশ বর্ধমানের নিকট মান্বারনের কাছাকাছি 

আমাইপুর গ্রামে । তার পিতার নাম স্থুবুদ্ধি মিশ্র । জয়ানন্দ জনসাধারণের 
উপযোগী করে চৈতন্যমঙ্গল রচনা! করেন। তিনি পাঁচালীর ঢঙে কাব্য রচন। 
করেছেন। রচনার প্রারস্তে পুর্ববর্তা চৈতন্য-চরিতকারদের কথা বলতে গিয়ে 

বুন্দাবনদাস, পরমানন্দ গুপ্ত, গোপাল বস্থর নাম উল্লেখ করেছেন, এবং 

পুর্ববত্তশ কবিদের নাম করতে গিয়ে কৃত্তিবাস, গুণরাজ খান, বিছ্যাপতি, চতীদাস 
প্রভৃতির নাম উল্লেখ করেছেন। চৈতন্যমঙ্গলে কবিরাজ গোস্বামীর উল্লেখ 

নেই। কেউ কেউ বলেন, জয়ানন্দ, বুন্দাবনদাস এবং লোচনদাস প্রায় 

সমসাময়িক ছিলেন । সেদিক থেকে জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গলের পরে রচিত 

চৈতন্যচরিতাম্বতের উল্লেখ ন1 থাক! অস্বাভাবিক নয়। আবার এও হতে 



১০৮ বাঙলা সাহিত্য পরিক্রম! 

পারে যে বৃন্দাবনে রচিত চৈতন্যচরিতাম্ৃত জয়ানন্দের রচনাকালে বাঙ্লাদেশে 

ততট। পরিচিত হয়নি । | 

জয়ানন্দ তার কাব্যে কয়েকটি নতুন সংবাদ পরিবেশন করেছেন। কিন্তু 
অনেক ভুল খবরও দিয়েছেন। ঘটনার পারম্পর্ষও তেমন রক্ষিত হয়নি। 

সেদিক থেকে মনে হয় বেশীর ভাগ শোনা কথার উপর নির্ভর ক'রে 
তিনি চৈতন্যজীবনী রচনা করেছিলেন । জয়ানন্দের চৈতন্যমূজ্গলে হুসেন 

শাহ্এর রাঁজত্ছে প্রজাদ্দের উপর রাজকর্মচারীদের অত্যাচার এবং পিরাল্যা 
অপবাদগ্রস্ত ব্রাহ্মণদের কাহিনীর উল্লেখ আছে । “যুগে এভাবে, সামাজিক 

ও রাজনৈতিক বিষয়কে কোনে। লেখক তেমন প্রাধান্য দেননি । তখনকার 
জনসাধারণের চিন্তা ভাবনার পরিচয়ও জয়ানন্দের চৈতনামঙ্গলে পাওয়া যায়। 

তিনি শ্রীচৈতন্যের মহাপ্রয়াণ নিয়ে নতুন কথা বলেছেন। কিন্তু এই মত 

বৈঞ্চবসমাজে গৃহীত হয়নি । এবং অনেকটা! এই কারণেই জয়ানন্দের 
চৈতন্যমঙ্গল বৈষ্ণবেরা গ্রহণ করেননি । তার রচনায় কাব্যিক উপাদান 

তেমন বেশী নেই । নিতাস্ত সরল ভাষায় তিনি চৈতন্য-মাহাত্মনয বর্ণনা 

করতে প্রয়াস পেয়েছেন । 

গোলিল্দদাসেন্প কড়ো 

গোবিন্দদাসের কড়চা নামে একখানা চৈতন্তজীবনীর উল্লেখ করা হয়। 
এই গ্রস্থখানি নিয়ে নানা মতভেদ আছে । কেউ বলেন যে গ্রস্থখানি জাল-_ 

আবার কেউ বলেন খশটি। জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় গ্রন্থথানি প্রকাশ 

করেন। উক্ত গ্রন্থে তাঁর নিজেরও কিছু কিছু রচনা! আছে বলে অনেকে মনে 

করেন। এই কড়চা থেকে জানা যাঁয় ষে, লেখক গোবিন্দ জাতিতে কর্মকার 

ছিলেন। জয়ানন্দও এক গোবিন্দ কর্মকারের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ভাষার 

আধুনিকতা কড়চায় যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে এবং কতকগুলি স্থানের নাম 

( রসাল কুওা প্রভৃতি ) এতই পরের দিকের যে কড়চার অরুত্রিমত্ধা সম্বন্ধে 

স্বাভাবিকতই সন্দেহ জাগে। 

ডাঃ স্থকুমীর সেন মহাশয় চুড়ামণিদাস নামে এক কবির চৈতন্যচরিতের 

কথা উল্লেখ করেছেন । কিন্তু তার কাব্যথানি অসম্পূর্ণ । কবি তাঁর কাব্যখানির 

নাম “ভূবন মঙ্গল? বলে উল্লেখ করেছেন। 



কষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্য রং 

অন্যান্য জীবনীগ্রঙ্ছ 

এ ছাড়া এ যুগে আর যে সব জীবনীগ্রন্থ পাওয়া যায় তার প্রায় সবই 
চৈতন্যপার্ধদ বা তাদের শিষ্যদের জীবনী । তবে তাতেও চৈতন্যলীলাকেই 

প্রাধান্য দেওয়! হয়েছে । এখানে আর একটি লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে 

নিত্যানন্দ প্রভৃকে নিয়ে এসময় কোনো আলাদা কাব্য রচিত হয়নি। অথচ 
চৈতন্যভাগবত থেকে প্রায় সব গ্রস্থেই নিত্যানন্দ প্রভৃর লীলাবর্ণনা হয়েছে । 

ষোড়শ শতাব্দীতে অদ্বৈতাচাধ ও তার পত্বী সীতাদেবীকে নিয়ে ছুচারখানি 

জীবনী গ্রন্থ রচিত হয়েছে । তার মধ্যে হরিচরণদাসের অদ্বৈতমঙ্গল, ঈশান 

নাগরের অদ্বৈত প্রকাশ ( সম্পূর্ণ রচন। ১৫৬৮ শ্রী: ), বিষুলদাস আচার্ষের সীতা- 

গুণকদন্, লোকনাথদাসের সীতাচরিত্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । ঈশান নাগর 

অদ্বৈত আচার্ষের গৃহেই থাকতেন। সীতাদেবীর জীবনী-কাব্য রচনায় 
মনে হয়, মধ্যযুগের এ সময় নারীও সমাজে অকুন্তিত প্রীতি ও শ্রদ্ধা পাচ্ছেন। 

ক্ম্রগুলীলালিম্বম্রক্ স্াব্য 

এই যুগে বেশ কয়েকখানি কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্য রচিত হয়েছিল । ষোড়শ 
'এবং সপ্তদশ শতাব্দীর বেশীর ভাগ কাব্যই চৈতন্ত-প্রভাবে প্রভাবিত। বৈষ্ণব 

সাহিত্য বা পদ্দাবলীর কথ! বাদ দিলেও মনসা, চণ্ডী প্রভৃতি বিষয়ক কাব্যে 

চৈতন্যদ্দেবকে অবতার হিসাবে শ্রদ্ধা জানানে। হয়েছে । বাঙলার সমাজে 
চৈতন্যর্দেবের বিরাট ব্যক্তিসত্তা তখন দ্বপ্রতিষ্ঠিত। বৈষ্ণব প্রেমধর্ম ষোড়শ 

ও সঞ্চদশ শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্য ও সমাজে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। 
সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকে এই ধারার প্রবল বেগ কিছুটা কমে আসে। 
তখন সবাই নতুন কথা বলবার ও নতুন বিষয় জানবার জন্য উৎস্থক হয়ে ওঠে। 
অথচ তখন নতুনের বিশেষ কোন আভাস পাওয়। যায়নি। শ্রীচৈতন্ত- 
প্রচারিত প্রেমধর্মের নতুনত্ব বাঁঙালীকে কিছুটা এগিয়ে যাবার স্থযোগ 
এনে দেয়। 

ষোড়শ শতাবীতে কষ্ণচলীলাবিষয়ক পুঁথির আলোচনাপ্রসঙ্গে প্রথম 

যশোরাঁজখানের নাম উল্লেখযোগ্য । তিনি একখানি কুষ্ণমঙ্গলকাবায রচন। 
করেছিলেন বলে বল! হয়। কিন্তুর্তার সেই কাব্যের কোন নিদর্শন পাওয়া 

যায়নি । যশোরাজখানের ব্রজবুলি পদ পাওয়া যায়। গোবিন্দ আচার্ধ নামে 



১১০ বাঙল। সাহিত্য পরিক্রমা 

একজন কবি একখানি কষ্ণমজগল রচন1] করেন। শ্রীচৈতন্থের প্রধান অনুচরদের 

মধ্যে একজন গোবিন্দ আচার্য ছিলেন। সম্ভবত ইনি সেই গোবিন্দ আচাধই 

হবেন। চৈতন্তভক্ত পরমানন্দ গুপ্ত একখানি “কষ্ণম্তবাবলী* রচনা করেছিলেন । 

ইনি একজন উত্রুষ্ট পদকর্তাও ছিলেন। ভাগবতের অনুসরণে কবি রঘুনাথ বা 
রঘুপস্তিত “রুষ্প্রেমতরঙ্গিনী” রচনা করেছিলেন। কথিত আছে, শ্রীচৈতন্ত 
তার মুখে ভাগবত শ্রবণ করে তাঁকে ভাগবতাচার্ধয উপাধিতে ভূষিত করেন। 

ভাগবতের অন্ুবাদ বলেই হয়ত তার কাব্যের ভাষা ও ভাব বেশ গম্ভীর | 

মাধবাচার্য নামে একজন কবি শ্রীরুষ্ণমঙ্গল” নামে একখানি কাব্য রচন! 

করেন। ইনি যে কোন্ মাঁধবাচার্য তা বলা ছুক্ষর। গৌরগণোদ্দেশদী পিকা 
ও চৈতন্তচরিতাম্তের মতে ইনি চৈতন্ত-শিষ্কদের একজন। আবার 

প্রেমবিলাসের মতে ইনি চৈতন্য-পত্বী বিষুঃপ্রিয়া দেবীর ভ্রাতুপ্পুত্র। আবার 
কেউ কেউ চণ্তীমজ্ল রচয়িতা মাধব আচার্য ও শ্রকষ্ণমঙগল রচয়িতা 
মাঁধবাচার্কে অভিন্ন বলে মনে করেন। কবি যে চৈতন্তদেবের সাক্ষাৎ লাভ 

করেছিলেন তা কৃষ্ণম্জগলে উল্লিখিত আছে। মাধবাচার্ষের কৃষ্ণমঙ্গলে ব্রজ- 

বুলিতে লেখা কয়েকটি পদও পাওয়া! যায়। 
এর পর কবিশেখরের “গোপালবিজয়কে* কুষ্ণায়ণ কাব্যধারার মধ্যে শ্রেষ্ঠ 

বললে অতুযুক্তি হবেনা । কবিশেখর শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে একজন । 

তিনি কবিশেখর, শেখর, রায় শেখর, শেখর রায় প্রভৃতি ভণিতাসহযোগে 

বাঙল। ও ব্রজবুলিতে বহু পদ রচন। করেছেন । কবিশেখরের পদগুলি বাঙলা 

সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ | এ'র অনেক পদ বিদ্ভাপতির নামেও প্রচলিত আছে। 

বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত বিখ্যাত «এ সখি, আমারি দুখের নাহি ওর+ পদটি 

শেখর কবিরই রচনা । কবিশেখরের সংস্কৃত ও বাউলা উভয় ভাষা এবং সাহিত্য 

সম্থদ্ধে গভীর জ্ঞান ছিল। “গোপালবিজয়; কাব্য ও পদাবলী ছাড়। তিনি কৃষ্ণ- 

লীলাবিষয়ক কাব্য এবং নাটকও রচনা করেন। এগোপালবিজয়, কাব্যের 
কাহিনী ও চরিত্র প্রায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো! । কবিশেখরের রচনার কোথাও 

অধ্যবসায়ের পরিচয় নেই। সর্বত্র কবিত্বের সহজ ও সাবলীল গতিভঙ্গী তার 
কাব্াযরচনাকে বিশিষ্টত1 দান করেছে । কেউ কেউ কবিশেখর ও কবিরঞ্জন- 

বিষ্ভাপতিকে অভিন্ন বলে মনে করেন । কবিশেখরের প্রকৃত নাম দেবকীনন্দন 

সিংহ। পদাবলী আলোচনায় আমর1 কবিশেখরের পদের আলোচন। করিনি । 



কষ্ণলীলাবিষক কাব্য ১১১ 

এখানে তাঁর কয়েকটি পদ্দাংশ উদ্ধৃত করছি । তা থেকে বোঝা যাবে ষে কেন 
এবং কি করে তার পদ বিচ্যাপতির নামে চলে গেছে। 

(ক) 

খে) 

(গ) 

ঝরঝর বরিখে সঘন জলধারা । 

দশদিশ সবহ" ভেল আদ্ধিয়ার! ॥ 

এ সখি কীয়ে করব পরকার। 

অব জনি বাধয়ে হরি অভিসার ॥ 

ঝলকই দামিনি দহন সমান । 

ঝনঝন শবদ কুলিশ ঝনঝান ॥ ইত্যা্দি। 

হখদ বুন্দাবন স্থখময় শ্যাম । 

স্থখময়ি রাধা তহি" অন্থুপাম ॥ 

ছু মেলি কেলি-বিলাস করু। 

দুহু' অধরামৃত দুহু' মুখ ভরু ॥ ইত্যাদি। 

গগনে অব ঘন মেহ দারুণ 

সঘনে দামিনী ঝলকই । 

কুলিশ-পাতন শবদ ঝনঝন 

পবন খরতর বলগই ॥ 

সজনি আজ দুরদিন ভেল। 

হমারি কাস্ত নিতান্ত আগুসরি 

সঙ্কেত কুগ্তহি গেল ॥ ইত্যাদি । 

শুধু ব্রজবুলি নয়, তার বাঙ়লাতে লেখা পদও লালিত্যে ও মাধুধে সার্থক 
বিরহিনী রাধা সখীকে বলছেন__ 

কহিও কানগুরে সই কহিও কান্ুরে । 

একবার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে ॥ 

রোপিণু মল্লিকা নিজ করে। ৃ 
গাখিয়া ফুলের মাল! পরাইও তারে ॥ 
নিকুঞ্জে রাখিস এই মৌর হিয়ার হার। 

পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার ॥ ইত্যাদি। 



১১২ বাঙলা সাহিত্য পরিক্রম! 

ছুঃখী” শ্টামদাস নামে একজন কবিও গোবিন্দমঙ্গল রচনা করেন। তার 

রচনাতেও শ্রীকঞ্চকীর্ভনের প্রভাব এসে পড়েছে । মঙ্গলকাব্যের নিয়মেই 
শ্যামাদাস সম্ভবত গোবিন্দমঙ্গল কাব্য রচনা! করেন । কারণ গোবিন্মমজলে 

রাধার বারমাস্তাও বর্ণিত হয়েছে । 

সহাভ্ডাক্রত-পাালী (অন্মু্রাদ ব্াান্য ) 

এ যুগে বৈষ্ণব সাহিত্য রচনার সঙ্গে সঙ্গে মহাভারতও অঙদিত। হয়েছে | 

তখনকার মুসলমান রাজা, সেনাপতি ও হিন্দু রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় কিছু 

কিছু অনুবাদ চলেছিল । মহাভারতের গল্প পুর্ব থেকেই এদেশে প্রচলিত 

ছিল। গুপ্ত আমল থেকে আজ পর্যস্ত রামায়ণ মহাভারতের গল্প পুরানোও 
হয়নি, শেষও হয়নি । 

মহাভারতের প্রাচীন অনুবাদক হচ্ছেন পরমেশ্বর দ্াস। ইনি কবীন্দ্ 
উপাধি লাভ করেন। অবশ্যি এ নিয়েও মতভেদ আছে। কবীন্দ্র পরমেশ্বর 

একই ব্যক্তি, ন। কবীন্দ্র এবং পরমেশ্বর দুজন ছিলেন তা নিয়ে অনেক 
বাদানুবাদও হয়েছে । কবীন্দ্র ও পরমেশ্বর একই ব্যক্তি বলেই আমাদের মনে 
হয়। ইনি হুসেন শাহ এর সেনাপতি পরাগল খানের আদেশে মহাভারতের 

অন্থবাদ করেন। কাব্যটি আকারেও খুব বৃহৎ নয়। কবি সম্ভবত টট্রগ্রামের 

অধিবাসী ছিলেন । 
পরাগল খানের পুত্র সুসরৎখান ব1 ছুটিখান শ্ীকর নন্দীকে অশ্বমেধ পর্ব 

রচনা করতে আদেশ করেন। শ্রাকর নন্দী জৈমিনি সংহিতা অবলম্বনে 

বিস্তৃতভাবে অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করেন। কবি তার কাব্যে স্থলতান 

হুসেন শাহ. এবং তার পুত্র সরৎ শাহ এর উল্লেখ করেছেন। শ্রীকর নন্দীর 
রচন1! থেকে মনে হয় তখনও পরাগল খান বেচে আছেন। দীনেশচন্দ্র সেন 

মহাশয় শ্রীকর নন্দীকে শ্রীচৈতন্তের প্রায় সমসাময়িক বলে মনে করেন। গ্রন্থে 
স্থলতান হুসেন শাহ. এর উল্লেখ তার একটি কারণ। 

সঞঙয় নামে আর একজন মহাভারতের অন্ুবাদকের নাম পাওয়া যায়। 

তবে সঞ্জয় নামে আদৌ, কেউ ছিলেন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। 
যদি কেউ থাকেনও তাহলে অন্বাদক অপেক্ষা সংকলয়িতা বা সংগ্রাহক 

হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী! 



ইলিয়াশ শাহী আমলের পর ১১৩ 

এ ছাড়া এসময় আর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অন্থবাদ হচ্ছে রামচন্দ্র খানের 

অশ্বমেধ প্রর্ব, ছবিজ রঘুনাথের অশ্বমেধ পর্ব, কবি অনিরুদ্ধের মহাভারত 

পাচালী। 

্ 

ইভিনয্সাস্ণ সপাহী আঁকম্মলেক্স প্র 

ইলিয়াশ শাহী আমলের শেষে পাঠান শের শাহ্ শূর বাঙলার সিংহাসন 
অধিকার করেন। তারপর থেকে বাঙ্ল! দেশে শূর বংশ কিছুকাল € ১৫৫৩- 

১৫৬৪) রাজত্ব করেন। কালাপাহাড়ের বীভৎস ধবংসলীলা এসময়েই সম্ভবত 

কিছু দিনের জন্য বাঁঙ্লা, বিহার, উত্ভিষ্তা ও আঁসামকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে। 
শুর বংশ কিছু দিনের জন্য মোগলদের পরাজিত করে দিলীর সিংহাসনও 

অধিকার করেছিলেন । শ্রবংশের পর বাঙ্ল1 দেশে করুরাণী বংশের রাজত্ব 
(১৫৬৪ )শুরু হয়। তাজ খান কর্রাণী বাঙলার সিংহাসন দখল করার এক 

বছর পর মৃত্যুমুখে পতিত হন। তারপর তার ভাই স্থলেইমান কর্রাণী 
(১৫৬৫-১৫৭২) প্রায় আট বছর রাজত্ব করেন। এ সময়েই বিশ্বসিংহ 

বর্তমান কোচবিহারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এবং বিশ্বসিংহের পুত্র 
নরনারায়ণ (১৫৩৮-১৫৮৭ ) ও তার ভ্রাতা শুরুধবজ ( চিলারায় ) বহুদূর পর্যস্ত 

রাজ্য বিস্তার করেন। স্থুলেইমান কর্রাণীর মৃত্যুর পর তার কনিষ্ঠ পুত্র 

দাউদ খান কর্রাণী বাঙলার সিংহাসনে বসেন। দাউদ খানের সময় থেকে 
আবার বাঁডল1 দেশে উপন্রব ও অশাস্তি শ্বরু হয়। তখন দিল্লীর সিংহাসনে 

আকবর বিরাজমান । ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে দাউদ্খান কর্রাণী মোগল সেনাপতি 

মুনিম খাঁর হাতে পরাজিত হ'লে বাঙল। দেশ মোগলের অধীনে চলে 

আসে। এই সময় থেকে বাঙ.ল। দেশে ব্যাপক অশান্তি কিছুট। দূরীভূত হয়। 
তবে সাধারণ কর্মচারীর অত্যাচার লেগেই ছিল। মুকুন্দরামের প্রজার 
পাপের ফলে ডিহিদ্দার মামু সরীপ+_এই উক্তি ইতিহাসের দিক থেকে 
খুবই সত্য। 

্ 



১১৪ বাঙ্ল] সাহিত্য পরিক্রম' 

দাউদ্্খান বা ওসমান প্রভৃতি ছাড়াও এসময় খিজিরপুরের ইশারা ও 
তার পুত্র মুশার্খা, হিজলির সলিম খাঁ, ভূষণার রাজা শক্রজিৎ, যশোহরের 

প্রতাপাদিত্য, বাকৃলার রামচন্দ্র, ভুলুয়ার লক্ষ্পণমাণিক্য, শ্রীপুরের কেদাররায়- 
টাদরায়, সুসঙের রঘুনাথ, ভাওয়ালের বাহাদুর গাজী, বীরভূমের বীর হাদ্বীর, 

পাছেটের শাম্স্ খা প্রভৃতি বিখ্যাত ভূইয়শারা তখনও যোগলের অধীনতা 

স্বীকার করেন নাই। প্রায় ৩৫ বৎসর কাল এরা মোগলশক্তির সঙ্গে 
যুদ্ধ করেছিলেন। শেষ পর্ধস্ত মানসিংহ এবং ইস্লাম খার হাতে এরা 
অনেকে পরাজিত বা নিহত হন। কিন্তু এই বিখ্যাত বীর ভূইয়শীদের কথা 
তখনকার সাহিত্যে বিশেষ কোনো প্রাধান্ত পায়নি । 

মোগল আমলে বাঙলার সমাজ একটি নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। 

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতিতে বাঁঙ্শলীর সংকীর্ণতা অনেকখানি 
ঘুচে যায়। বাউল দেশে এসময় বৈষ্ণব সংগঠন গড়ে ওঠে । বলতে গেলে এই 

বৈষ্ণব ধর্মের ভিতর দিয়েই বাঙালীর জাতিগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেতে থাকে । 

কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মের স্থকোৌমলত। বাঙীালীকে অনেকখানি কোমল ও ছুর্বল করে 

ফেলে । বাঙালী শিখল “তৃণাদপি স্থনীচ” এবং “তরোরিব সহিষু্ হতে। কিন্ত 

স্থনীচই হ'ল-_দৃঢ়তা এবং সহিষ্ণুতার আর তেমন কোনে চিহ্ন রইল ন1। 

পুরুষকার মাথা তুলে আর দাড়াতে পারলো না। এই সময়ে বাঙলার 
মুললমান সমাজেরও অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। বৈষ্ণব ধর্ম এবং স্থন্সি 
মতবাদ বাঙলার হিন্দুমুললমানের মধ্যে একটা] সাড়া এনে দেয়। 

১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর দিলীর সিংহাসন লাভ করেন । এদিকে 

মানসিংহের পর কুতুব-উদ্-দীন খান কোকাহ ( ১৬০৬-১৬০৭ ) এবং তারপর 

জাহাঙ্গীর কুলী খান ( ১৬০৭-১৬০৮) বাঙ্লার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। 

বাঙলার শাসনকর্তা ইসলাম খার ( ১৬০৮-১৬১৩) সময়ে দেশের অর্তভবিদ্রোহ 
ব্ছল পরিমাণে প্রশমিত হয়। কিন্তু ইসলাম খাঁর ভাই কাশিম খাঁর সময়ে 
(১৬১৩-১৬১৭ ) আবার বাঙ্লাদেশে উপন্রব ও অশান্তি দেখ! দেয় । সম্রাট 

জাহাঙ্গীর কাশিম খাঁকে দ্রিল্লীতে ডেকে পাঠিয়ে তার পরিবর্তে ইব্রাহিম খা 
ফৎ-ই-জউকে ( ১৬১৭-১৬২৪ ) বাঙলার শাসনকর্তা করে পাঠান। ইব্রাহিম 

খা-ই গ্ররুতপক্ষে বাঙলার ঘরে বাইরে শাস্তি বজায় রাখতে সমর্থ হন। এবং 

সর সময়ে দেশে নানা দিক থেকে উন্নতিও দেখ! দেয়। ইত্রাহিম খা যখন 



ইলিয়াশ শাহী আমলের পর ১১৫ 

বাঙলার শাসনকর্তা তখন দিল্লীর সিংহাসনকে কেন্দ্র করে ভারতের বুকে 
অশাস্তি তীব্র হয়ে দেখা দেয় । ১৬২২ শ্রীষ্টাব্ের দিকে শাহ-জাহান (খুরম) 
পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই বিক্রোহ অনেকখানি 
শাহজাহানের বিমাতা নৃর-জাহানের বিরুদ্ধেই । শাহ-জাহান উড়িষ্যা 
অধিকার ক'রে বাঙ্লাদেশ অভিমুখে অভিযান চালান । শাহ-জাহানের 

সেনাদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে ইব্রাহিম খান নিহত হন। বাঙ্লার 
রাজনৈতিকক্ষেত্রে এ সময় অরাজকতা বিরাজ করছে। 

বাঙলা দেশ প্রায় এক বৎসর কাল (১৬২৪-১৬২৫) শাহজাহানের অধীনে 

ছিল । জাহাঙ্গীরের বিখ্যাত সেনাপতি মহাবত. খাঁর হাতে তিনি পরাজিত 

হ'লে বাঙলা দেশ আবার জাহাঙ্গীরের অধীনে চলে যায়। জাহাঙ্গীরের 
মৃত্যুর পর শাহ-জাহানের রাজত্বকাল থেকে বাঙলা দেশে আবার কিছুট। 
শাস্তি ফিরে আসে। পতুগীিজ ( দস্থ্য ও বণিক ), ওলন্দীজ প্রভৃতি বণিকরা 

পুর্ব থেকেই ভারতবর্ষে ব্যবসাবাণিজ্য করতে এসেছিল। ইংরেজরা আসে 
তাদের একটু পরে। এবং বাঙলা দেশের সঙ্গেও এই ব্যবসাস্থত্রে তাদের 
যোগাযোগ ঘটে । বিদেশদের ফলাও করে ব্যবসা-বাণিজ্য করা__-এই 
শাহ-জাহানের রাঁজত্বকাল থেকেই শ্বরু হয়। পতুগীজরা অনেক আগে এসে 
বাঙলা ভাষাকে নিজেদের শব্দভাগ্ার দ্বারা বেশ কিছুটা সম্বদ্ধ করে। 

শাহ-জাহানের বার্ধক্যজনিত অন্থস্থতার সময় (১৬৫৭ শ্তীঃ) দিল্লী সিংহাসন 

লাভের জন্ত তার ছেলেদের মধ্যে ছন্ব বিরোধ দেখা দেয়। বুদ্ধিমান ওরংজীব 

অন্থান্ত ভাইদের হত্যা করে এবং তাড়িয়ে দিলীর সিংহাসন অধিকার করেন । 
স্থজা বাঙলা দেশ থেকে আরাকানে পালিয়ে যাওয়ার পর ওঁরংজীব মীর 
জুম্লাঁকে বাঙলার শাসনকর্তা করে পাঠান। মীর জুম্লা আসাম পর্যস্ত 
অভিযান চালান। মীর জুম্লার অভিযানের আগেও আসামের উপর 
বাঙলার মুসলমান শাসনকর্তারা আক্রমণ চালিয়েছেন কিন্তু স্থবিখধে করতে 

পারেন নি। 

মীর জুমলার পর অল্প কয়েক দিনের জন্য দাউদ্খান, দিলির খান্ প্রভৃতি 
শীসনকার্ধ চালালেও প্রকৃতপক্ষে শায়েস্ত। খান বাঙলার শাঁসনভার ( ১৬৬৪ 

শ্বীঃ) গ্রহণ করেন। তীর শীসনকালে চট্টগ্রীম, সন্দীপ প্রভৃতি মোগলের 

অধীনে আসে এবং ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে তার সংঘর্ষ ঘটে। শায়েন্তা খানের 



১১৬ বাঙ্ল! সাহিত্য পরিক্রম! 

পর ইক্রাহিম খান বাঙলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তীর সময়েই জব. চার্ণক 
কর্তৃক কলিকাতার পরিকল্পন গ্রহণ করা হয়। 

শায়েস্তা খানের সময় বাঁঙলা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যেমনই থাকুক 
_-চাল ডাল খুব সস্তায় পাওয়া যেত । সে সময় টাকায় আট মণ চালের দাম 

বাঙলা দেশের প্রায় সবাই জানেন । হয়ত এসব কারণেই তার কথা এদেশে 
এখনও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। শায়েন্ত। থান ১৬৬৪ থেকে ১৬৭৬, এবং ১৬৭৪ 

থেকে ১৬৮৭ স্বীষ্টাব্দ পর্যস্ত ছুবার বাঙলার স্থবাদারি করেন । 

শায়েন্তা খানের পর যখন ইব্রাহিম খান বাঙলার শাসনকর্তা হন তখন 
আবার শোভাসিংহ ও রহিম খান ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহ করেন । দ্বিজ- 

হরিরামের কাব্যে এই শোভানসিংহের উল্লেখ আছে। ইব্রাহিম খান অসমর্থ 

হলেও তাঁর পুত্র জবরদস্ত, খান ও ফৌজদার নৃর-উল্লীহ খান এই বিদ্রোহ দমন 
করেন। এরপর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্ধস্ত রাজনৈতিক ইতিহাসে আর 

বিশেষ কোনে৷ বৈচিত্র্য নেই । 

১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্ব থেকে ১৭০০ খ্রীষ্টান পর্ষস্ত যে এতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় 

তাঁতে দেখতে পাই যে, বাঙল1 দেশের রাঁজনৈতিকক্ষেত্রের উপর দিয়ে তখন 

কি ভীষণ ঝড় বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সাহিত্য রচনার দিক থেকে বিশেষ কোনো 

বাধাও স্থষ্টি হয় নি। এর একটি কারণ হয়ত এই, ইলিয়াশ শাহী আমল 

থেকে বাঙালী যে আত্মস্থ ও প্ররুতিস্থ হবার স্থযৌগ পেয়েছিল, মহাপ্রভুর 

আবির্ভাব তাকে আরও সহজ গতি দ্রান করেছিল । তাই দেখতে পাই দেশের 

রাজনৈতিকক্ষেত্রে ছুর্ধোগ "দেখ! দিলেও সাহিত্যক্ষেত্রে সেই ঘন ছৃর্যোগের 

ছায়া তেমন পড়েনি । সাংস্কৃতিকক্ষেত্রে হিন্দ্ুমুনলমানের মধ্যে মিলনের 

বিভাস বেজে উঠেছে । এই ছুই সম্প্রদায় বাঙালী হিসাবে বাইরের কাছে 
পরিচিত হয়েছেন । । 

মোগল আমলে দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা ক্রমশ দুর্বল হয়ে আসছিল । 

কারণ দেশের এশ্বরধ-সম্পদ তখন বাইরে চলে যাচ্ছে । এ দেশের লোক 

ছুবেল| যাহোক ছুমুঠো থেতে পেলেই যথেষ্ট মনে করছে । অন্ন-বস্ত্রের একটা 
যাহোক ব্যবস্থাতেই বাঙলার জনসাধারণ তখন নিজেদের কতার্থ মনে করছে। 
এই দুর্বলতার জন্ত বাঙলার বৈষ্ণবধর্মের ভাবপ্রবণতাও কিছুট। দায়ী । 



চৈতন্য-প্রভভাবিত সুগেলপ সাহিত্য 

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর থেকে বাঁঙ্লা দেশে বৈষ্ণবধর্ম এবং বৈষব 
সাহিত্যের দানের অজশ্রত বাঙালীকে মুগ্ধ করে রাখে। ভারতবর্ষের 
বহুস্থানে বৈষ্ণবধর্মের আকুল-করা আবেগ ছড়িয়ে পড়ে। বাঁঙ্লা দেশে 

শ্রীচৈতন্ত ও নিত্যানন্দের পরে বাঙ্লা ও বাঙালীকে ধারা বৈষ্ণব প্রেমধর্মের 
উজ্জীবন মন্ত্রের দ্বারা বৈষ্ণবধর্মের প্রতি অকু$ শ্রন্ধান্বিত করে রেখেছিলেন, 

তার] হচ্ছেন স্বনামধন্ত শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ। এ'দের প্রচারিত 

প্রেমধর্মে বাঙলা দেশ আবার ভেসে গেল। বাঙ্লার বুকে অহনিশ 

নাম-সংকীর্তনের ঢেউ অপুর্ব আবেগ জাগিয়ে তুল্ল। এই তিনজনের মধ্যে 
শ্রীনিবাস ছিলেন মুখা। বৈষ্ণবসমীজ তাকে শ্রীচেতন্যের দ্বিতীয় অবতার 
বলে মনে করত। ছুয়েকটি পদ ছাড়া সাহিত্যে শ্রীনিবাসের দান তেমন কিছু 
নেই। তবে তার শিষ্যরা নিংসন্দেহে শ্রেষ্ঠ পদকর্তা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ 
করেছিলেন। শ্রীনিবাসের শিষ্যদের মধ্যে গোবিন্দদাস কবিরাজ, গোবিন্দদাস 

চক্রবর্তাঁ, যছুনন্দন, বংশীদাস, রঘুনাথদাস, গোকুলানন্দ, রাধাবল্লভ প্রভৃতির 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । 

শ্রীনিবাস আচার্য বুন্দাবনের গোম্বামীদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন । 

নরোত্বম ও শ্যামানন্দের সঙ্গে সেখানেই তার সাক্ষাৎ ঘটে। বিষুপুরের রাজ 
বীর হাস্বীর যে তার শিব্যত্ব গ্রহণ করেন চৈতন্তচরিতা মৃত প্রসঙ্গে তার .উল্লেখ 
করেছি। 

নরোত্বমদাস ঠাকুর বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্যে নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করেন। 
ইনি ধনী জমিদীরবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন পন্মাতীরবর্তী খেতরি গ্রামে 
তার নিবাস ছিল। ইনি সম্ভবত শ্রীচেতন্যের তিরোভাবের পর আবিভূর্ত হন। 
নরোত্বম বৃন্দাবনে গিয়ে লৌকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং 

শ্রীজীব গোস্বামীর কাছে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন । এখানেই তার সঙ্গে শ্রীনিবাস 

শ্টামীনন্দের মিলন ঘটে। বুন্দাবন থেকে ফিরে এসে নরোত্তম নিজ গ্রাম 
খেতরিতে বৈষ্ণব মহাসম্মেলনের সার্থক আয়োজন করেন। খেতরির এই উৎসব 

বৈষ্ণব ইতিহাসের একটি গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা। বাঙ্ল1 কীর্তনগান এই সময় 
থেকেই বিশেষভাবে প্রচলিত হয়। নরোত্তমের চরিত্রমাধূর্য তখনকার বাঙালী 



১১৮ বাঙ্ল! সাহিত্য পরিক্রমা 

সমাজকে তার প্রতি আকৃষ্ট করে। অনেকে তার শিষ্ত্ব গ্রহণ করেন । 

শিষ্যদের মধ্যে বসন্ত রায়, শিবরাম দাস প্রভৃতি পদকর্তাদের নাম 

উল্লেখযোগ্য । নরোত্বম নিজেও বিখ্যাত পদকর্তা ছিলেন । এ'র 'প্রেমভক্তি- 

চন্দ্রিকা* শ্রেষ্ঠ রচনার পরিচয় বহন করে। বাঙলার বৈষ্ণবসমাজ তাঁকে 

চিরকাল সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করবে । নরোত্তম ভণিতাযুক্ত একটি পদের কিছুটা 

ংশ এখানে উদ্ধত করছি। তা থেকে তার কবিত্বশক্তি ও ভাবাবেগের 

পরিচয় পাওয়া! যাবে। | 

সখি পিরিতি আখর তিন ং 

জপহ রজনী দিন। 

পিরিতি না জানে যারা 

কাষ্ঠের পুতুলি তারা৷ 

পিরিতি জানিল যে 

অমর হইল সে। 

পিরিতে জনম যার 

কে বুঝে মহিমা তার । 

যে জনা পিরিতি জানে 

বেদবিধি সেকি মানে । ইত্যাদি । 

এই যুগের আর একজন বিখ্যাত বৈষ্ণব আচার্য শ্যামানন্দদাস ছিলেন 
জাতিতে সদগোপ । ইনি মেদিনীপুর জেলার লৌক ছিলেন। চৈতন্য-অনুচর 
গৌরীদাস পণ্ডিতের শিশ্ত হৃদয়ানন্দের নিকট তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইনিও 
গ্রীনিবাস-নরোত্মের মতো বুন্দাবনে গিয়ে শ্রীজীব গোম্বামীর নিকট শাস্ত্রাদি 

অধ্যয়ন করেন । শ্যামানন্দের প্রধান শিষ্য ছিলেন রসিকানন্দ। গোপীবল্পভদীস 

রসিকমঙগল নামে রসিকানন্দের জীবনী রচনা করেন । প্রেমবিলাস, প্রেমামত, 
ভক্তিরত্বাকর, নরোত্তমবিলাস, মনোহরদাসের অন্ুরাঁগবলী ...প্রভৃতিতে 

শ্টামানন্দের শিষ্যদের কথা বিশেষভাবে বণিত আছে । 

গোনিস্দদীত কলিল্লাজ 

যোড়শ শতাব্দীতে “গোবিন্দ, নামধারী দুজন পদকর্তা ছিলেন। অবশ্ি 

বৈষ্ণবসমাজে বু গোবিন্দের সাক্ষাৎ মিলে । তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি হচ্ছেন 
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গোবিন্দদাস কবিরাজ । কবির পিতার নাম চিরজীব এবং মাতার নাম 
স্থনন্দা। আকন্ুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় বা চতুর্থ দশকে তার আবির্ভাব 
ঘটে। গোবিন্দদাস প্রথম শীক্ত ছিলেন, পরে শ্রীনিবাস আচার্ধের নিকট 

বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। গোবিন্দদাসের প্রায় পদই ব্রজবুলিতে রচিত। 

বাঁঙলাতে লেখ। যে সব পদ পাওয়া তা আদৌ তাঁর রচনা কিন! সে সম্বন্ধে 
প্রশ্ন জাগতে পারে। বাঁঙ্লা পদগুলি গোবিন্দদাস চক্রবতাঁর হওয়া 
অস্বাভাবিক নয় । 

ভাষা, ছন্দ ও অলংকার এবং সর্বোপরি ভাবমাধূর্ব_গোবিন্দদাসের 
পদাবলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য । এখানে তার রচনার ছুয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত 
করছি। রাধা কষ্জাভিসারে যাবার পথের বাধা অতিক্রম করার জন্য ঘরে 

মহড়। দিচ্ছেন-_ 

কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল 

মণ্তীর চীরহি ঝ'ণাপি। 

গাগরি বারি ঢারি” করি পিছল 

চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥ 
মাধব, তুয়া অভিসারক লাগি। 

দতর পন্থ গমন ধনী সাধয়ে 
মন্দিরে যামিনী জাগি ॥ 

উদ্ধৃত পদাংশটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দের একটি সার্থক উদাহরণ । 

দিনের বেলায় রাধ! কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে অভিসার যাত্র! করেছেন। তার বর্ণনা 

দিতে গিয়ে কবি বলছেন-__ 

মাথহি তপন তপত পথ বালুক, 

আতপ দহন বিথার। 

নোনিক পুতলি তন্গ চরণ কমল জঙ্গ, 

দ্িনহি' চললি অভিসার ॥ 

হরি হরি! প্রেমক গতি অনিবার। 

কান্ছ-পরশ-রসে অবস রসবতী । 

বিছরলু' সবছ' বিচার ॥ 
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বিরহাবসানে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হবার পর রাধার আর নিজের বলে 

কিছু রইল না। তিনি নিজেকেই কৃষ্ণের কাছে সমর্পণ করলেন। এ শুধু 
প্রেম নয়, এ যেন জীবনের পুর্ণ প্রণাম । রাধার মুখে কবি-হ্ৃদয়ের অশ্রসজল 
আকুলতা যেন শুনতে পাই__ 

ধাহ] পা" অরুণ-চরণে চলি যাত। 

তাই তাহ ধরণি হইয়ে মঝু গাত ॥ 

যো৷ সরোবরে পু নিতি নিতি নাহ। ূ 

হাম ভরি সলিল হোই তথি মাহ ॥ ূ 

এ সখি, বিরহ মরণ নিরছন্ । | 

এছনে মিলই যব গোকুল (শ্ামর ) চন্দ ॥ ইত্যাদি । 

এই পদে শ্রীচৈতন্যের ব্যক্তিত্বের প্রভাব রয়েছে মনে হয়। 
নিষ্বোদ্ধত পদাংশে বধাভিসারিকার চিট স্বন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে__ 

মন্দির বাহির কঠিন কপাট। 

চলইতে শাঙ্কল পঙ্কষিল বাট ॥ 

তহি অতি দুরতর বাদর দোল। 

বারি কি বারই নীল নিচোল ॥ 

স্ন্দরী কৈছে করবি অভিসার । 

হরি রহ মানস স্থরধনী পার। ইত্যাদি__ 

কথিত আছে, গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির কয়েকখানি অসমাপ্ত পদ পুরণ 

করেন। তার মধ্যে একখানি বিখ্যাত পদের কিছুট1 এখানে উদ্ধত করছি। 

তাতে বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের ভাষাগত কোনো পার্থক্য খুঁজে পাওয়] 

দুরূহ ব্যাপার-- 

প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল, 

ন ভেল যুগল পলাশ । 

প্রতিপদ চাদ উদয় জৈ সে কামিনী 
সখ লব ভৈ গেল নিরাশা! ॥ 

সখিহে, অব মোহে নিঠুর মধাই 
অবধি রহুল বিসরাই। 
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এই পদ্দের শেষে ভণিতায় আছে-_ 

 পাঁপ পরাণ আন নাহি জানত 

কাহু কাহু করি ঝুর। 

বি্ভাপতি কহ নিকরুণ মাধব-___ 

গোবিন্দদাস রসপুর ॥ 

গোবিন্দদাসের পুত্র দিব্যসিংহ এবং পৌত্র ঘনশ্তাম কবিরাজও বিখ্যাত 
পদকর্তা ছিলেন । 

গোবিন্দদীঁস চক্রবর্তীও শ্রীনিবাস আচার্ষের শিষা ছিলেন। ইনি বাঙ্ল' 
এবং ব্রজবুলি, দুই ভাষাতেই পদ রচনা করেছেন। গোবিন্দদাস নামাঙ্কিত 
বাঙলা পদগুলি বোধ হয় তারই রচনা । 

বসম্ত রায় এবং রায়-চম্পতিও এই যুগের বিখ্যাত পদকর্তী। বসস্ত 
রায় রাজ! প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্যও হতে পারেন। 

ব্গাহ্মলপ-্গামতাম্্ বাঙজা সহস্ষকতিল্র প্রভ্ভডা 

কামরূপ-কামতা প্রাচীন দিন থেকেই তান্ত্িক সাধনার প্রধান গীঠস্থান 
হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল। মুসলমানরা আসাম অভিমুখে অভিযান চালিয়ে 
আংশিক সাফল্য লাভ করেছিলেন বটে কিন্তু কামরূপ অভিযানে তাদের 
বারবার ব্যর্থ হতে হয়েছিল। এই যুগে সেখানে বাঙ্লার সংস্কৃতির প্রভাব 

যথেষ্ট পরিমাণে বিস্তার লাভ করেছিল। কোচ রাজা বিশ্বসিংহের সময় 

(আন্মানিক ১৫২২-২৩ শ্ীঃ) কামত' রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর পুর 
নরনারায়ণ এবং শুরুধ্বজের সময় সেখানে বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির 
প্রসার ঘটে। 

কামরূপ-কামতায় যেপব সাহিত্য বিকাশ লাভ করে তাদের 

রচয়িতাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন মাধব-কন্দলী, শঙ্করদেব ও মাধবদেব। 

মাধব-কন্দলী শ্রীরাম-পাঁচালী রচনা করেন। তিনি বোধ হয় লঙ্কাকাণ্ড পর্যস্ত 
রামায়ণের অনুবাদ করেছিলেন। 

শঙ্ষরদেব ছিলেন শ্রীচৈতন্তের সমসাময়িক। ইনি আসামে শুধু বৈষ্ণব 
আন্দোলন নয় বৈষ্ণব সাহিত্যেরও প্রবর্তক | 

্হ্মপুত্র-তীরে বড়দোয়া গ্রামে অভিজাত কায়স্থ বংশে শঙ্করদেব জন্মগ্রহণ 
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করেন। তিনি যে নামধর্ম প্রচার করতে থাকেন তাতে আচার-বিচারে 
তিনি আর জাতিভেদ, ধর্মভেদ মানলেন নাঁ। এর জন্যে তখনকার ব্রাহ্মণর! তার 
উপর ভয়ানক চটে যান । ব্রাক্ষণ, কৈবর্ত, কোচ সবাই একসঙ্গে বসে খাবে__ 
তাহলে জাত থাকে কোথায়! ব্রাঙ্গণরা যখন শঙ্করের নামধর্ম-গ্রচার ও 

জাত্যাভিমান-বর্জনকে অস্বীকার ক'রে তাঁকে বিব্রত করে তুলতে চাইলেন 
তখন তিনি রাজা নরনারায়ণ ও শুরুধ্বজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। শঙ্কর 

রামায্জণের উত্তর কাণ্ড এবং কিছু রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদও রচন1 করেম। এছাড়া 

তিনি ভাগবত পুরাণ, অনাদি পাতন প্রভৃতি কতগুলো পৌরাণিক নিবন্ধও 

রচনা করেছিলেন । নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে 
শঙ্করের শিষ্য মাধব দেবও ভক্তিরত্বাবলী, শ্রীকুষ্ণজন্মরহস্ত প্রভৃতি কয়েকটি 

পৌরাণিক নিবন্ধ রচন! করেন। 
বাঙলার সংস্কৃতির প্রভাব শ্বধু আসাম নয় একদিকে মণিপুর অপর দিকে 

নেপাল পর্ধস্ত বিস্তৃত হয়েছিল। এমন কি সপ্তদশ শতাব্দী থেকে সুদূর 

আরাকান অঞ্চলেও বাঁড্ল৷ সাহিত্য রচিত হচ্ছিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ 
শতাব্দীতে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে অনেক বৈষ্ণবসাহিত্যের আবির্ভাব ঘটে। 

কিন্তু বৈষুণবসাহিত্যের পাশাপাশি এই যুগে অন্যান্য ধারার সাহিত্যের গতিও 
অব্যাহত রয়েছে । মঙ্গলকাব্য ধারায় মনসামঙ্গল ছাড়া চণ্তীমঙগল, ধর্মমঙ্গল, 

রায়মঙ্গল, শিবায়ণ প্রভৃতি রচিত হচ্ছে । আবার যে সব ছোটে। খাটো দেব- 

দেবীদের কথ] লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল সপ্তদশ শতাব্দীর দ্রিকে তাদের 
নিয়ে মগলকাব্যের অনুকরণে পাঁচালী প্রভৃতি রচিত হয়েছিল। মুসলমান 
কবিদের দ্বারা এ সময় ধর্মপ্রভাবমুক্ত প্রণয়মূলক কাব্য, ইস্লাম ধর্ম-মাহাত্ম- 

বিষয়ক কাব্যও রচিত হয়েছে । 

চগ্ডীমমজ্ল কাব্য 

ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে যে সব কাব্য রচিত হয়েছে তার মধ্যে 

প্রথম চণ্ীমঙ্গজল কাব্যের আলোচনা কর! প্রয়োজন । চৈতন্ত-ভাগবতে 

বৃন্দাবনদাসের উক্তি থেকে জানতে পারি যে চণ্তীর পুজা এবং চণ্ডী-বিষয়ক 

কাব্য পুর্বেই এদেশে প্রচলিত ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর পুর্বে চত্তী-বিষয়ক 

কাবোর কোনে সন্ধান না! পেলেও অন্তত চণ্ডীর পুজা নিশ্চয় বাঙলা দেশে 
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প্রচলিত ছিল। বাঙলার ঘরে ঘরে তখন মঙ্গলচণ্ডীর পুজা হত। বুন্দাবন- 

দাসের “মঙগলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে* উক্তি থেকে মনে হয় পাচালী বা ছড়া- 

জাতীয় চণ্ডতীর কোনো গীত তখন বাঙলা দেশে প্রচলিত ছিল। চট্টগ্রাম 
অঞ্চলে চণ্ীর পাচালীকে 'জাগরণ গান, বলে। 

চণ্তীমঙ্গল কাব্যের দেবী চণ্ডী বাঙালীর কাছে শিবের স্ত্রীকূপে পরিচিতা। 

শিবঠাকুরও যেমন প্রাক্-বৈদিক যুগের ও পরবর্তাযুগের নান। কল্পনা প্রন্থত 
লৌকিক দেবতা, চণ্ডীও তেমনই বৈদিক দেবতা নন। বামায়ণ-মহাত্ীরতে 

চণ্তীর কোনে উল্লেখ নেই। পরবর্তীকালের ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, দেবীভাগন্কত, 
বৃহহ্বর্মপুরাণ প্রভৃতিতে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এইসব পুরাণাদিও 

বেশী প্রাচীনত্বের দাবী করতে পারে না । এবং এও সত্য যে তিনি উক্ত পুরাণ- 

সষ্ট দেবতাও নন। সমাজে বহুল প্রচলনের মধ্যে দিয়ে পুরাণের যুগেই চণ্ডী 
পুরাণাদিতে গৃহীত হয়েছেন । মহাভারতের ভী্ষপর্বে কৃষ্ণ অর্জ্নকে যুদ্ধে জয় 

লাভের কামনা করে ছুর্গার কাছে প্রার্থনা জানাতে বলেন। অর্জুনের প্রার্থনা 
ংশে দুর্গার-_উমা?, চণ্ডী, চণ্ডা, কালী প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। আমাদের 

বিশ্বাস মহাভারতের এই ছুর্গাস্তোত্র অংশটি পরে সংযোজিত হয়েছে। যে 

চগ্ডীকে আমরা পুরাণশাস্ত্রে পাচ্ছি, তিনি এবং আমাদের কাব্যের চণ্তীও 
সম্পূর্ণ এক নন। 

চণ্ডীমল কাব্যে যে ছুট কাহিনী আছে, তার সুত্র-স্বূপ বৃহদ্ধর্মপুরাণে 
একটি ক্পোক পাই । সেখানে বলা হচ্ছে__- 

ত্বং কালকেতু-বরদা চ্ছল গোধিকাসি 
যা ত্বং শুভ। ভবসি মঙ্গলচণ্তিকাখ্যা। 

শ্রশালবাহন-নৃপাদ বণিজ স্বস্থনোঃ 
রক্ষেহম্ুজে করিচয়ং গ্রসতী বমস্তী || 

এই গোধিক1 এবং গজ গ্রাস ও বমন, কালকেতু ও ধনপতি সদাগরের 

উপাখ্যানে যথাক্রমে রয়েছে । 

ছোট নাগপুরের ওরাও জাতিরা "চাণ্ডী'নামে এক দেবীর পুজা করে। 
ইনি শিকারীদের দেবতা । কালকেতু-উপাখ্যানে যে বনচণ্তীকে পাওয়া যায় 
তিনি কি মূলত এই "চাণ্ডীরই+ নতুন সংস্করণ? দ্বিজমাধব রচিত মঙ্গলচণ্তীর- 
গীতের ভূমিকায় শ্রাক্থধীভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেন যে, ওরণাওদের দেবীর 
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নাম চাণ্তী নয়-_চান্দী। কাজেই চাণ্তী এবং চণ্ীর সমীকরণ তিনি ন্বীকাঁর 
করেন না। 

অনেকের মতে বৌদ্ধতাস্ত্রিক দেবী বজ্রতারা কিংবা বজ্যানী-বৌদ্ধদের 
বজ্ধাত্বীশ্বরীই হয়ত চণ্ডী নামে পরিচিত! হন । বজ্ধাত্বীশ্বরীর স্ভোত্রে ব্যান, 
বরাহ প্রভৃতি পশুর উল্লেখ আছে । 

শিবের পত্বী হিসাবে দুর্গা, অন্থিকা, গৌরী, কালী প্রভৃতি যেসব দেবীর 
নাম করা হয় চণ্ীও তাদের মধ্যে একজন। প্রথমদিকে এসব দেবীর! 

নিষ্টয় পৃথকভাবে পুজা পেতেন। পরের দিকে সবাই মিলে এক'হয়ে যান। 

বাঙলার জন-সমাজে দেখতে পাই, চণ্তীও এভাবে নানীজনের কাছে নান রূপ 
পরিগ্রহ করে পুজা পেয়েছেন। এদেশে তিনি, রণ চণ্তী, নাটাই চণ্ডী, উড়ন 

চণ্তী, ঘোর চণ্ডী, ওলাই চণ্ডী, কুলুই চণ্ডী, মঙ্গল চণ্তী প্রভৃতি বিভিন্ন নামে এবং 

বিভিন্ন ভাবে পুজা পেয়ে আসছেন । বাঙলার নারীসমাজ এবং অন্যান্ত দল 
বা উপদ্দল নিজেদের প্রয়োজনে চণ্তীর এক একট রূপকল্পন। গ্রহণ করেছিল । 

অনেকে মনে করেন বাঁশুলীদেবীর সঙ্গে হয়ত চণ্তীর একটা সাদৃশ্য আছে । 
বিশেষ করে বুদ্ধ শিবের প্রতি ইঙ্গিত করে যখন-__ 

বাশুলী বলেন বাছ' শুন প্রাণ জোড়।। 

কোথা পাব জোয়ান আপনি ভজি বুড়া ॥ 
( ঘনরাম চক্রবর্তাঁর ধর্মমজল ) 

তখন মনে হয় শিবের পত্বী যদি বহু-নাম্ী হন তাহলে চণ্ডী ও বাশুলী হয়ত 
এক হ'তে পারেন। কিন্তু বাশুলী-মন্ত্রে কোথাও বল হয়নি যে তিনি 

শিবের পত্বী। 

চগ্ডী এদেশে গোড়াতে নিয় জাতির দ্বার পুজিতা হতেন। তার পুজায় 

মন, মাংস ইত্যাদি নিবেদন করা হত । দন্থ্াদেরও একজন চণ্তী আছেন। 

তিনি “ডাকাতে কালীর” 'সমগোত্রীয়া। বাঙলার ঘরে ঘরে যিনি পুঁজ পেয়ে 

আসছেন তার নাম মঙ্গলচণ্তী। বৃহন্ধর্মপুরাণ বলেন যে ইনি প্রথম মঙ্গলগ্রহের 

দ্বার পুজিতা হতেন বলে এর নাম মঙ্গলচণ্ডী হয়েছে । কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ 

বলেন, 

মঙ্গলেষু চ যা দক্ষ! সা চ মঙ্জলচগ্ডিকাঃ | 

যিনি অপরের মঙ্গল সাধনে দক্ষ তিনিই মঙ্গলচণ্ডী। অবশ্টি ব্রহ্মবৈবর্ত- 

দ্য অষ্ট পা পৃপুিরযইগুলা লনগ্বেকক, নী বপন লা 
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পুরাণেও মঙ্গলগ্রহের দ্বারা পুজা পাওয়ার কথার উল্লেখ আছে। আবার এও 
বলা হয়েছে যে মঙ্গল নামক এক রাজ! দেবীর পুজ1 করতেন বলে তাঁর নাম 

মঙ্গলচণ্ডী হয়েছে । কোনো কোনো গ্রন্থে মঙ্গল নামে এক টৈত্যকে নিধন 
করার জন্য দেবীর নাম মঙ্গলচণ্তী হয় বলেও উল্লেখ আছে । 

্রহ্ষবৈ বর্তপুরাণ, দেবীভাগবত প্রভৃতিতে বল! হয়েছে যে, চণ্ডী হিন্দুসমাজে 
প্রথম নারীদের দ্বারাই পুজ1 পান। কালকেতু-উপাখ্যানে দেখি চণ্তী ব্যাধ জাতির 
পুজা পাচ্ছেন আর ধনপতি-উপাখ্যানে তিনি নারীর দ্বারা পুজিতা হচ্ছেন। 

কৃতিবাসী-রামায়ণে রামের চণ্ডীপুজা অংশ যদ্দি পরের দিকে প্রক্ষিপ্ড না 

হয়ে থাকে ত একথা স্বীকার করতে হয় যে লৌকিক চণ্ডী চতুর্দশ-পঞ্চদশ 
শতাব্দীর দিকে পৌরাণিক মর্ধাদা লাভ করেছেন। নবম বা দশম শতাব্দীর 

দিকের দ্বর্নগোধিকা সমেত চত্তীমৃতিও পাওয়। গেছে । এ থেকে বেশ প্রাচীন 
কাল থেকেই যে চণ্ডী পুজা প্রচলিত ছিল তা কল্পনা করা শক্ত নয় । 

অর্বাচীন কাল থেকে চণ্ডী ও দুর্গার অভিন্ন রূপ কল্পন! করা হয়েছে । এই 

মঙ্গল চণ্ডীই "মতি ভেদেন সা দুর্গ।”। দুর্গা পুজাতে চণ্ডী পাঠের রীতি আছে। 

চগ্তীর পরিকল্পনাতেও পার্থক্য রয়েছে । দ্বিজমাধব বা মুকুন্দরাম প্রভৃতি চণ্ডী- 
মঙ্গল রচয়িতাদের পরের কবির! প্রধানত মার্কগেয়-চণ্ডীর অনুসরণ করেছেন। 

মলকাব্যের দেবতার! সাধারণত উগ্র প্রকৃতির হন। কিন্তু মঙ্গলচণ্ডী 
সেদিক থেকে কিছুট1 কোমল স্বভাবের । তবে সিংহলে মশান-লীলায় তিনি 

তার হ্বরূপ ঢাকতে পারেননি । 

বাউল। দেশে যে চণ্ডী ঘরে ঘরে নিজের পুজা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তার মধ্যে 
বৌদ্ব-তান্ত্রিক কোনে! দেবী, লৌকিক ও পৌরাণিক চণ্ডী, বিশেষ করে মহিষ- 
মর্দিনী চণ্ডী, লক্ষ্মী, আগ্যাশক্তি, সরস্বতী প্রভৃতি মিশে গেছেন । কিন্তু আশ্চর্যের 

বিষয় এই, লৌকিক ও পৌরাণিক ধারার দেবীদের মিশ্রণ ঘটলেও তাদের নিয়ে 
যে পৃথক্ পৃথক্ কাহিনী ছিল তার বিশেষ কোনো! পরিবর্তন বা মিশ্রণ ঘটেনি । 

চন্ডীমর্জলেন ক্কাহিনী 

চণ্ডীমঙ্গলের আখ্যানবস্ত তিন ভাগে বিভক্ত । প্রথম ভাগে সষ্টিতত্ব এবং 

শিব-চণ্ডীর পারিবারিক জীবনালেখ্য রয়েছে । সেখানে দরিজ্ত্র শিবের বিবাহ, 
ভার অভাব-অনটনের সংসার প্রভৃতির পৌরাণিক ও অপৌরাণিক কাহিনী 



১২৬ বাঙ্ল। সাহিত্য পরিক্রম। 

মিশে একটি উপাখ্যান গ*্ড়ে উঠেছে। তাছাড়া চত্তীমঙ্গল কাঁব্যে আমরা ছুটি 
আলাদ1 গল্পও পাই। প্রথমটি হচ্ছে কালকেতুর গল্প আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে 
ধনপতি সদাগরের গল্প । একটিতে বনচণ্তী বা অরণ্যচণ্ভী--যিনি ব্যাধ, পশ্ত 
প্রভৃতির দ্বারা পুজিতা হচ্ছেন, অপরটিতে মঙ্গলচণ্তী--যিনি বাঙলার ঘরে ঘরে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন । অবশ্ঠি খুল্পনাও বনে ছাগল হারিয়ে চণ্তীর পুজা করেছিল । 

আমাদের মনে হয় কালকেতু পু'জিত চণ্তীই প্রাচীন। পরের দিকে সমাজের 
উচ্চন্তরে চণ্তীকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য ধনপতি সদাগরের কাহিনী পরিকল্পিত 
হয়েছিল । 

কালকেতুর উপাখ্যানটি সংক্ষেপে এই-- 

চণ্তীদেবী মর্ত্যলোকে পুজা পাবার জন্য মনস্থ করে তার পুজ৷ প্রচারার্থে 

ইন্দরপুত্র নীলাম্বরই উপযুক্ত হবে ভেবে শিবকে গিয়ে বললেন, নীলাম্বরকে 
যাহোক একট] অভিশাপ দিয়ে মত্যলোকে পাঠাতে । শিব আপত্তি করলেন। 
তারপর একদিন নীলাম্বর খন শিবপুজার জন্য ফুল তুলছিল চণ্তী সেই ফুলের 
মধ্যে কীট হয়ে লুকিয়ে রইলেন । ফুল দিয়ে শিবপুজ1 করার সময় কীটবূপিনী 
চণ্ডী শিবকে দংশন করেন। শিব যন্ত্রণায় ক্রুদ্ধ হয়ে নীলাম্বরকে এই বলে 
অভিশাপ দ্বিলেন, মর্ত্যে সে ব্যাধরূপে জন্মাবে। অভিশপ্ত নীলাম্বর ধর্মকেতু 
নামে এক ব্যাধের ঘরে কালকেতুরূপে জন্মগ্রহণ করল। নীলাম্বর-পত্বী ছায়া 
আর এক ব্যাধের ঘরে ফুল্পরা নামে জন্মগ্রহণ করে। 

ছেলেবেলা থেকেই কালকেতু বেশ বলিষ্ঠ ও শক্তিমান। সে বাঘ 
ভালুক নিয়ে খেলা করে। কাউকে ভয় করে না। কালকেতুর বয়স হলে 

পিতা ধর্মকেতু ফুল্পরাঁর সঙ্গে কালকেতুর বিয়ে দিল। 

দ্রিব্র হলেও কালকেতুর সংসারে কোনে ছুঃখ ছিল না। প্রতিদ্ধিন 

শিকার ক'রে যা আনে, তাই বাজারে বিক্রি করে তাদের সংসার চলে । কিন্তু 
বনের পশুর! কালকেতুর ভয়ে বনে টিকতে পারছেনা । প্রতিদিন তাদের 
কালকেতুর হাতে প্রাণ দিতে হয়। তারা একদিন চণ্ডীর কাছে আবেদন 
জানালো, “মা আমাদের বাঁচাও ।* চণ্ডী বললেন, “ভয় নেই। আমি তোমাদের 
রক্ষা করব ।* তারপর থেকে কালকেতু বনে গিয়ে আর কোনো শিকার পায় 

না। দ্রেবীর মায়ায় পশ্তদের সে দেখতেও পায় না। কদিন ধরে কালকেতুর 
ঘরে খাওয়া জুটছে না। 



চণ্তীমগলের কাহিনী ১২৭ 

একদিন কালকেতু শিকারে যাওয়ার পথে এক স্বর্ণগোধিকা দেখতে গেল। 

যাত্রাকালে গোধিকা অত্যন্ত অণ্তভ চিহ্ন। কালকেতু ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে 

গোধিকাটি ধন্থকের ছিলায় বেঁধে প্রতিজ্ঞ! করল “আজ যদি কিছু নাপাই ত 
এই গোধিকাঁটি পুড়িয়ে খাব ।” সেদিন সমস্ত বন ঘুরেও কোনো শিকার 
মিলল না। 

বাড়ী ফিরে এসে কালকেতু ফুল্লরাঁকে বলল, "আজ কিছুই পাইনি, তবে এই 
গোধিকাঁটি এনেছি । এর ছাল ছাড়িয়ে তুমি রান্না কর। তোমার সই 
বিমলার বাড়ী থেকে কিছু খুদ ধার করে নিয়ে এসো এই বলে সে বাসি 
মাংসের পসর৷ নিয়ে বাজারে বিক্রি করতে গেল । 

রান্না করার আগে ফুল্লরা স্নান করতে গেল । ফিরে এসে দেখে গোধিকা 

নেই। সেজায়গায় এক অপূর্ব স্থন্দরী যুবতী দাড়িয়ে আছে। তিনি আর 

কেউ নন-_ন্বয়ং চণ্তীদেবী। ফুল্লরা তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। তিনি নিজের 

জীবনের দুঃখের কথা বলে পরে বললেন, 'আনিয়াছে তোর স্বামী বাধি নিজ 

গুণে।” দরিদ্রের সংসার হলেও স্বামীর সঙ্গে ফুল্পরার স্থখেছুঃখেই দিন 
কাটছিল। কিন্তু এই যুবতী এসে হয়ত তার সুখের সংসার ভেঙে দেবে। 

ফুল্পরা তাকে কত অনুরোধ করল তার ঘর ছেড়ে যেতে । নিজের জীবনে যে 

দ্রারিজ্ত্যকে বরণ করে নিয়েছে তার ভয় দেখাতে লাগল। কিন্তু দেবী কেবল 

মুচকি হাসেন। ফুল্লুরা ছুটে গেল হাটে কালকেতুর কাছে। কাঁলকেতু সব 
শুনে বাড়ী ফিরে এসে দেবীকে নানাভাবে প্রশ্ন করাতে অবশেষে দেবী নিজের 

পরিচয় দিলেন--আর দিলেন তার্দের অশেষ ধনসম্পদ । 
কালকেতু এখন খুব বড়োলোক | সে গুজরাত নগর পত্তন করল। সেই 

নগরে হিন্দু-মুসলমাননিধিশেষে সবাইকে এনে বসাল। এদের সঙ্গে এসেছিল 

ভীড়,দত্ত নামে এক ধূর্ত কায়স্থ। কালকেতুর কাছ থেকে চালাকি করে কিছুটা 
স্বার্থ আদায় করে সে প্রজার্দের উপর অত্যাচার করতে লাগল। ভাড়ুদত্ড 

হাটে গিয়ে জিনিস কিনে আর দাম দিতে চাঁয় না । দাম চাইতে গেলে দরিদ্র 

ব্যবসায়ীদের সঙ্গে “চটাচটি' করে । প্রজার কালকেতুর কাছে নালিশ জানাতেই 

কালকেতু ভ'ড়ুদত্তকে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করল। তখন ভড়,দত্ত গেল 
কলিঙ্গ রাজার দেশে । সেখানে কালকেতুর নামে নানা মিথ্যাকথা বলে 

কলিঙ্গরাজ ও কালকেতুর মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দেয় এবং তারই ছলনায় 



১২৮ বাঙলা সাহিত্য পরিক্রমা 

কালকেতু বন্দী হয়। পরে কালকেতু চণ্তীর পুজা ক'রে তার কৃপায় মুক্তিলাভ 

করে। কিছুদিন রাজত্ব করার পর অভিশাপের মেয়াদ ফুরাতেই কালকেতু ও 
ফুল্লরা আবার নীলাম্বর ও ছায়! হয়ে স্বর্গে ফিরে গেল। এই হল প্রথম 

কাহিনী । 

ধনপতি সাগরের গল্পটি হচ্ছে এই-_ 

উজানী নগরের শ্রেষ্ঠী ধনপতির কোনে সন্তান না থাকা প্রথমা স্ত্রী 
লহনার বর্তমানে দ্বিতীয়বার খুল্পনাকে বিবাহ করেন। লহনা প্রথম আপত্তি 
করেছিল। শেষে গয়না ও শাড়ী পেয়ে ধনপতির সঙ্গে খুল্পনার বিবাহে রাজি 
হয়। বিয়ের পরই রাজাজ্ঞায় ধনপতিকে গোৌড়ে যাত্রা করতে হ'ল। লহনার 

হাতে খুল্পনাকে দিয়ে তিনি গৌড়াভিমুখে যাত্রা করলেন । 
লহন। ও খুল্পনাতে প্রথম প্রথম খুব ভাব ছিল। কিন্তু এতে বাঁদ সাধল 

লহনার দ্রাসী ছুর্বল!। সে লহনাঁকে নানা কুপরামর্শ দ্রিল। তার পরামর্শে লহনা 

খুল্পনাকে স্বামীর আজ্ঞা বলে জীল-আজ্ঞাপত্র দেখিয়ে বনে ছাগল চরাতে, 
একবেল। খেতে, খুঞা বস্ত্র পড়তে এবং টে'কিশালে শয়ন করতে নির্দেশ দিল । 

স্বামীর আজ্ঞ! খুল্লন। মাথা পেতে নিল । একদিন ছাগল চরাতে চরাতে 

খুলপনা ক্লাস্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে । চণ্ডী তাকে স্বপ্লে দেখা দিয়ে বলেন যে তার 

ছাঁগলটি শেয়ালে খেয়েছে । খুল্পনা জেগে উঠে দেখে সত্যিই ছাগল নেই। 

খুল্লনা তখন সেই বনে চণ্ীর পুজা করল। চণ্ডী তাকে দেখা দিয়ে ম্বামী- 
সোহাগিনী ও পুক্রবতী হবার বর দিলেন এবং ছাগলও ফিরিয়ে দিলেন । 
তারপর তিনি লহনাকে ন্বপ্রে দেখা দিয়ে বললেন খুলনাকে সে যেন কষ্ট না 

দেয়। ওদিকে গৌড়ে ধনপতিকে স্বপ্রে দেখা দিয়ে বললেন লহনা খুল্পনার সঙ্গে 
দুর্যবহার করছে । ধনপতি ফিরে এলেন উজানি নগরে । সবাই বললে 

খুল্লন।৷ বনে এক] ছিল, কাজেই তার সতীত্তের পরীক্ষা হোক । খুর্পন। সব 

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ল। কিছুদিন পরেই ধনপতি সিংহলে বাণিজ্যার্থে যাত্রা 

করলেন। যাত্রার পুর্বে লহন1! ধনপতিকে খুলনার চণ্ডীপুজার কথা বলল। 

ধনপতি ছিলেন শৈব। তিনি পুজার কথ। শুনেই চণ্তীর ঘট লাথি মেরে ফেলে 
দিয়ে অশ্তুভ লগ্নে যাত্রা! করলেন। 

এই অপমানে চণ্ডী ধনপতির উপর ক্রুদ্ধা হলেন। পথে ধনপতির ছয় ডিডা 

ডূবল। চণ্ডী সমুদ্রে ধনপতিকে “কমলে-কামিনী” বূপ দেখালেন। সিংহলে পৌছে 



চত্তীমঙ্গলের কাহিনী ১২৯ 

ধনপতি সিংহলরাজকে “কমলে-কামিনীর" সব বৃত্তাস্ত বললেন। সিংহলরাজ 

তাঁর কথা বিশ্বাস না করে দেখতে চাইলে ধনপতি তাকে সেই “কমলে-কামিনী” 
মৃত্ি দেখাতে গিয়ে বিফল হলেন। সিংহলরাজ তাঁকে বন্দী করলেন । 

এদ্দিকে খুল্পনার এক ছেলে হয়েছিল। ছেলের নাম রাখা হয়েছিল 

শ্রমস্ত। শ্রীমস্ত বড় হয়ে নিরুদ্িষ্ট পিতাকে খুঁজতে সিংহল যাত্রা করল। 

সেও সমুদ্রে “কমলে-কামিনী” রূপ দর্শন করে । পিতার মতোই সিংহলরাজকে 

তা দেখাতে গিয়ে বিফল হয়। কথ ছিল দেখাতে না পারলে তার প্রাণদণ্ড 
হবে। ফলে শ্রীমস্তও রাজার হাতে বন্দী হল এবং রাজা তার প্রাণদণ্ডের 
আদেশ দিলেন। শ্রিমস্ত সিংহলের কারাগারে বসে মৃত্যুর দিন গুণছে। 
ওদিকে উজানী নগরে খুল্পনা পুত্রের মঙ্গল কামনায় চণ্ডী পুজা! করছিল। 
কাজেই চণ্তীর কপা লাভ একরকম স্থুনিশ্চিত। 

শ্রীমস্তকে খন মশানে (শ্বশানে ) নিয়ে যাওয়া হ'ল তখন সে চত্তীর কাছে 
প্রার্থন! জানাচ্ছিল। চত্তী তাঁর ভূতপ্রেত নিয়ে এসে সিংহল রাজ্য ছারখার 

করতে আরম্ভ করলেন। তখন সব বুঝতে পেরে রাজা শ্রীমস্তের কাছে ক্ষমা 
চেয়ে তাকে শুধু নয়, তার পিতাকেও ছেড়ে দিলেন। চগ্তীর আদেশে 
শ্রীমস্তের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিবাহ দিলেন। 

পিতাপুত্র দেশে ফিরে এলে পর উজানি নগরের রাজাকে শ্রমস্ত “কমলে- 

কামিনী” মৃত্তি দেখাল। রাজা তার সঙ্গে তার মেয়ের বিবাহ দ্িলেন। তারপর 
অভিশাপের মেয়াদ ফুরাতেই কালকেতু-ফুল্পরার মতো কাব্যের অভিশপ্ত 
্ব্ভরষ্টরা আবার স্বর্গে ফিরে গেলেন । 

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে গল্পের ছুটি ধারা আছে। প্রথমটি হচ্ছে কালকেতুর 
উপাখ্যান__আর একটি ধনপতি-উপাখ্যান। প্রথম গল্পটি, মনে হয়, বাঙলা 

দেশে পুর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয়টি একটু পরের দিকের । নারীর 
কাছ থেকে পুজা পেয়ে নারীদেবতা শ্বভাবত পুরুষের পুজা পাবার জন্য নানা- 
রকমভাবে জোর খাটিয়ে অনেক চেষ্টা করে, অনেক ছুঃখ দিয়ে তবে সফল 

হলেন। ধনপতির সঙ্গে চণ্ডীর যে আচরণ তা অনেকখানি চাদের প্রতি 
মনসার মতোই । বে মনসার মতো তাঁকে বারবনিতা সাজতে হয়নি। 

আর একটি লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এই, কালকেতু ধার পুজা করেছিলেন 

তিনি বনচণ্ডী, আর খুল্পনা ধার পুজ। করেছিলেন তিনিও বনচণ্তী। খুক্পনার 



১৬ বাঙলা সাহিত্য পরিক্রম 

চণ্ডী শেষপর্যস্ত মঙ্গলচণ্ডী রূপে ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হন। কালকেতুর 
উপাখ্যান পুরানো হলেও গুজরাত নগরে যে মুসলমান প্রজাদের জায়গা! জমি 
দিয়ে প্রতিষ্ঠিত কর! হয় বলে চণ্ডীম্্গলে উল্লেখ করা হয়েছে মধ্যযুগের কবিরা 

যুগধর্মানুযায়ীই তা করেছিলেন। কিংবা মুসলমান শ্রোতাদের সন্তন্টি সাধনের 

জন্যই বোধ হয় এরকম করা হয়েছিল । তবে এট। ঠিক যে সাধারণ মাস্থষের 
মধ্যে হিন্দু-মুসলমান বিভেদ তখন অনেকটা ঘুচে এসছে । 

চশুী্মজ্লেন্ল ক্ুনিগণ £ 
হমাণিক্ দত্ভ 

চণ্তীমঙ্গলের প্রাচীন কবি হচ্ছেন মাণিক দত্ত । মুকুন্দরাম বলেছেন-_ 

মাণিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয় । 

যাহ! হৈতে হৈল গীত পথ পরিচয় ॥ 

কবিকন্কণচণ্ভী-বঙ্গবাসী সং ( ১৩৩২) 

কিন্তু তার রচনাকাল জান। যায়নি । সম্ভবত পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে 

অথবা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মাণিক দত্ত তার কাব্য রচনা করেন। 

মাণিক দত্তের মনসামঙ্গলের যে খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া! গেছে তাতে কালকেতুর 

নগরপত্তন উপলক্ষে “ফিরিঙ্গী'র উল্লেখ পাওয়া যায়__ 
“আকন ফিরিঙ্গী সব বসিল একত্রে |” 
এই “ফিরিঙী” শবটি প্রক্ষিপ্ধ না হলে মাণিক দত্তের কাল অনেক পরে 

এসে পড়ে। কিন্তু এখানে মুকুন্দরামের উল্লেখের উপর আমাদের নির্ভর 

করতে হবে। মাণিক দত্ত নামাসঙ্কিত পুথিতে চৈতন্তদেবের বর্ণনা আছে। 

আমাদের মনে হয়, প্রাপ্ত পুথির লিপিকরও কিছু অংশ নিজ দায়িত্বে কাব্যের 

মধ্যে জুড়ে দিয়েছিলেন । 

মাণিক দত্তের পুঁথি মালদহ অঞ্চলে বিশেষভাবে প্রচলিত আছে । তার 
পু'থিতেও এমন কয়েকটি স্থানের নাম আছে যা উত্তর বঙ্গে, বিশেষ ক'রে 

মালদহের কাছাকাছি অবস্থিত । এ থেকে মনে হয়, তিনি হয়ত মাঁলদহের 

লোক ছিলেন । 

মুকুন্দরামের মতো মীরণিক দত্তের তেমন কবিত্ব শক্তি ছিল না। তিনি 
সহজভাবে কালকেতু ও ধনপতি উপাখ্যান বলে গ্রেছেন। ভাবসম্পদ যাই 



দ্বিজ মাধব ১৩১ 

থাক, ছন্দ-সম্পদ্দের দিক থেকে তিনি কিছুটা দুর্বল ছিলেন। তবে তার 
কাব্যে ছড়ার ছন্দের প্রয়োগবৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। কাব্যের আখ্যানবস্তর 
মধ্যে নতুন কিছু না থাকলেও মাঝে মাঝে তিনি রসিক পাঠককে কাব্য 

সম্বন্ধে উত্স্থক করে তুলেছেন । চরিত্র স্থষ্টির দিক থেকে তিনি তেমন নতুন 
কিছু করতে পারেননি । 

ভ্বিজ্ক মাধ 

দ্বিজ মাধবের কাব্যের নাম “সারদা চরিত” বা “সারদামঞ্জল'। কাব্যের 

রচনাকাল সম্বন্ধে কবি বলছেন-_ 

ইন্দু-বিন্দু-বাণ-ধাতা শক নিয়োজিত 
দ্বিজ মাধব গায়ে সারদা-চরিত। 

এ থেকে তাঁর কাব্যের রচনাকাল ১৫০১ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব হয়। 

কবি তার আত্ম-পরিচয়ে সম্রাট আকবরের নাম উল্লেখ করেছেন । মনে হয়, 

দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দরাম প্রায় এক সময়েই আবিভূতি হয়েছিলেন । মুকুন্দরামের 

কাব্যের রচনাকাল ১৫৭৪ খ্রীষ্টার্ধে থেকে ১৬০৪ শ্রীষ্টাব্ব পর্যস্ত ধর1 যেতে পারে। 

কাব্য রচনা! আরস্ত করার দিক থেকে মুকুন্দরাঁম ছ্বিজ মাধবের চেয়ে প্রাচীন 

হবেন। কিন্তু মুকুন্দরামের কাব্য রচনা] যখন শেষ হয় তার আগেই সম্ভবত 

দ্বিজ মাধব তাঁর কাব্য রচনা শেষ করেছেন । 

দ্বিজ মাধবের কাব্যে আমরা সপ্তপ্রাম, নদীয়! প্রভৃতি স্থানের নাম পাই । 
তা থেকে ধরে নেওয়া হয় যে, কবি পশ্চিমবঙ্গের লোক ছিলেন। কিন্তু দ্বিজ 

মাধব নামাঙ্কিত উত্তরবঙ্গের দুয়েকখানি পুঁথি ছাঁড়া বাকি সব পুঁথিই চট্টগ্রাম, 

নোয়াখালী অঞ্চলেই পাওয়া গেছে । চট্টগ্রামে চণ্তীমঙ্গল বলতে দ্বিজ মাধবের 

চণ্ডীকেই বোঝায় । তাহলে কি আমর! এই ধরে নিত্তে পারি যে, কবি পশ্চিম- 

বঙ্গের হ'লেও শেষ পর্যন্ত পুর্ববঙ্গে গিয়ে বাস করেন? পশ্চিমবঙ্গের সপ্তগ্রাম- 

অধিবাসী মাধবাচার্ষের নামে গঙ্গামঙ্গল এবং শ্রীকুষ্ণমঙ্গল ( ভাগবতসার ) 

নামক আরও ছুইখানি কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু চণ্ীমল রচয়িতা! 

দ্বিজ মাঁধবই এই সব কাব্যের রচয়িত1 কিন! তা নিয়ে নানা মতভেদ আছে। 

মুকুন্দরামের সঙ্গে দ্বিজ মাধবের তুলনা না করেও এই কথা বলা ঘায় ষে, 

ছ্বিজ মাধব ষোড়শ শতাব্ীর একজন প্রথম শ্রেণীর কবি ছিলেন । চরিত্র স্থটিতে 
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তিনি মুকুন্দরামের সমকক্ষ না হলেও প্রায় কাছাকাছি ছিলেন। দ্বিজ মাধব 
সে যুগের সমাজ-চিত্র অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অস্কন করতে চেষ্টা করেছেন। দরিদ্র 
ঘরের ছুঃখ, সতীনের সঙ্গে ঘর করার ছুঃখ, ভাড়দত্ত জাতীয় লোকের প্রতারণা 

প্রভৃতির চিত্র সুন্দরভাবে একেছেন। দ্বিজ মাধবের কাব্যে তান্ত্রিক ভাব 

থাকলেও বৈষ্ণবপ্রভাব, বিশেষ করে চৈতন্যপ্রভাব সুস্পষ্ট । কবি কাব্যের 

ধুয়ায় বলেন__ | 

জয় গোপাল করুণাসিন্ধু। | 
এহ লোকে পরলোকে তুমি দীনবন্ধু ॥। 

অথব! 

সখি, নন্দকি নন্দন1। 

চুড়ার উপরে ময়ূরের পাখা কিবা চাহন] ॥ 
অথব।, 

ভাল নাচেরে গৌরাঙ্গ রঙ্গিয়। 
রসভরে করে ডগমগিয়া || 

অথবা, 

দেখরে গোরা-চান্দের বাজার। 

প্রেমময় রসের পসার ॥। 

দ্বিজ মাধবের কাব্যে ফুল্পরার বারমাস্তার বর্ণন! মুকুন্দরামের বর্ণনার মতোই 
উজ্জল ও মধুর ; কোনো! কোনো জায়গায় ত্বাভাবিকতায় মুকুন্দরামকেও অতিক্রম 

করে গেছেন। দ্বিজ মাধবের কাব্যের বৈশিষ্ট্য যাই থাকুক না কেন, মুকুন্দ- 
রামের চণ্ডতীমঙ্গলই বাঙালীর হৃদয় অনেকখানি জয় করে নিয়েছিল। বাঙলা 

দেশে মুকুন্দরামই অবিসংবাঁদিতভাবে চণ্তীম্গলের শ্রেষ্ঠ কবি বলেই হ্বীকৃত। 
পুর্ববঙ্গে অবশ্তি মুকুন্দরামের চেয়ে দ্বিজ মাধবের কাব্যের প্রচলনই বেশী 
ছিল। 

দ্বিজ মাধব তাঁর কাব্যকে সারদাচরিত ব1 সারদামঙ্গল নামে অভিহিত 

করেছেন। তাতে মনে হয় যে, চণ্ডীতে ও সরম্বতীতে একটি ভাবযোগ 
রয়েছে । দ্বিজ মাধবের কাব্যে চৈতন্য বন্দনা! নেই, কয়েকটি বিষুণপদে শুধু 
গৌরাঙ্গের উল্লেখ আছে। কাব্যখানি গাওয়! হত বলে তাতে অনেক 

রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে। 



ভি আুকুন্দল্ীহ 

মুকুন্দরাম শুধু ষোড়শ শতাব্দীর নয়, সমগ্র মধ্যযুগের অন্ততম শ্রেষ্ঠ 
কবি। তখন সাহিত্যে যে গতান্থগতিকত। দেখ! দিয়েছিল, বৈষ্ব গীতি- 

কবিতার ভিতর দিয়ে যে বিরহ-মিলনের সুরের সঙ্গে বাঙালীর নিবিড় 
পরিচয় ঘটেছিল, মুকুন্দরাম তার মাঝে মানবজীবন রসকে পরিবেশন করলেন। 
কবি-সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেন মহাশয় যথার্থই বলেছেন, 'সাহিতা 

শক্তির প্রধান উপাদান কবির আনন্ব-সিদ্ধি এবং সত্যে দৃষ্টি বা সহানুভূতি; 

সর্বোপরি হৃদয়-ভাবের নামরূপ-প্রদায়িনী স্থট্টি শক্তি। প্রাচীন বঙ্গের ক্ষেত্রে 
ছুই একস্থলে ব্যতীত, সকল দিকে কবিকস্কণের সমজাতীয় ব1 সমকক্ষ ব্যক্তি 
আর নাই। বিদ্যাপতি, চত্ীদাস, বিশ্বনাথ বা লোচনদাস হয়ত আনন্দের 
উচ্ছাস এবং আস্তরিকতায় ইহাকে স্থলবিশেষে অতিক্রম করিয়াছেন; 
কত্তিবাস এবং কাশীদাস সমুন্ত আর্ধ-আদর্শের সহামুভৃতিক্ষেত্রেও ইহাকে 
অতিক্রম করিয়াছেন, স্বীকার করিব। কিন্তু মানব জীবনের--প্রকৃত বাঙালী 
জীবনের মধ্যক্ষেত্রে 'আসর গাড়িয়া” সাধারণের মধ্য হইতেই অসাধারণতার ভাব 
উজ্জ্বলিত করিয়া, জাতীয় সাহিত্য নির্মাণের স্থদুঢ় ভিত্তি পত্তন করিতে কবি- 
কঙ্কণের এই ভাষা, এই হ্ৃদয়গতি, এই দৃষ্টি এবং স্থ্টিশক্তি পরম মহার্ঘ 

বিবেচিত হইবে | | 
কবি মুকুন্দরাম নিজের পরিচয় দিয়ে কাব্যের প্রায় ভণিতাতেই বলেছেন, 

মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত 

কবিচন্দ্র হদয়নন্দন। 

তাহার অনুজ ভাই চণ্ীর আদেশ পাই 
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ। 

ম্হামিশ্র জগক্নাথের পুত্র হৃদয়মিশ্র-তার পুত্র কবিচন্দ্র এবং মুকুন্দরাম | 

কাব্যে রমানাথ নামে আর এক ভ্রাতারও উল্লেখ আছে। বর্ধমান জিলার 

দামুন্তা গ্রামে কবির পৈতৃক নিবাস ছিল। ডিহিদার মামুদ সরিপের 
অত্যাচারে দাষুন্তা পরিত্যাগ করে মেদিনীপুর জিলার আড়রা গ্রামে জমিদার 
বাকুড়া রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন | মুকুন্দরাম বীকুড়া রায়ের পুত্র রঘধুনাথের 

গৃহশিক্ষক ছিলেন। 
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মুকুন্দরামের জন্মকাল নিয়ে অনেক মতদ্বৈধ আছে। ৬দীনেশচন্দ্র সেন 

মহাশয়ের মতে, মুকুন্দরাম আশঙুমানিক ১৫৩৭ শ্রীষ্টাব্ে জন্মগ্রহণ করেন। 

“বঙ্গভাষার লেখক* সঙ্কলয়িতা হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের মতে, তিনি ১৫৪৭ 

খীষ্টাবে জন্ম গ্রহণ করেন । আমরা পুর্বে বলেছি যে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের 
রচনাকাল ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত ধর! যেতে পারে । কবির 

জন্মকাঁল ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি হবে বলেই মনে হয়। | 
ডিহিদার মামুদ সরিপের অত্যাচারে গ্রাম ছেড়ে পালাবার ষময় ধাদের 

নিকট সাহায্য পেয়েছিলেন তাদের কথা তিনি কাব্যের মধ্যে আত্ম-পরিচয় 
অংশে বলেছেন। তাঁর নিজের জীবনের স্থখ-ছুঃখকে কাব্যের ভিতর দিয়ে 

যেভাবে সর্বজনীন রসসামগ্রী করে তুলেছেন তা সেযুগে খুব কম লেখকই 
সমর্থ হয়েছেন। কাব্যের মধ্যে মানব-রসবোধ জাগিয়ে তোলা-_-এরকম 

17010210 70619 গড়ে তোলা, সত্যিই সেযুগের পক্ষে বিন্ময়কর ব্যাপার । 
ডাঃ শ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, “দক্ষ গপন্তাসিকের অধিকাংশ গুণই 

তাহার মধ্যে বর্তমান ছিল। এই যুগে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি যে কবি না 

হইয়! পন্তাসিক হইতেন, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই ।” 
অলৌকিকত্বে ভর! মঙ্গজলকাব্য লিখতে বসে মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যকে ষথা- 

সম্ভব বাস্তব রসাভিষিক্ত করে তুলেছেন। মানবচরিত্র সম্বদ্ধে তার সুক্ষ ও 
গভীর জ্ঞান ছিল। তা নাহলে ভাড়, দত্ত, মুরারি শীল ও তার পত্তী, ফুল্পরা 
প্রভৃতি চরিত্র অঙ্কন সম্ভব হতন1। এধরণের চরিত্র সন্বদ্ধে কবির নিশ্চয় বাস্তব 

অভিজ্ঞতাও ছিল এবং এই অভিজ্ঞত৷ থাকার জন্তই তার কাব্যের চরিত্রগুলি 
এত জীবস্ত ও সার্থক হয়ে উঠেছে। 

কালকেতু-উপাখ্যানের প্রথমভাগে দেখতে পাই, কালকেতু অতি দরিদ্র, 
ছুবেলা ছুমুঠো অন্ন জোটেনা তার। এই দারিব্র্য শুধু কালকেতুর নয়, 
এ দারিজ্র্য সে যুগের নিম্নবিত্ত বা বিত্তহীন বাঙালীর দারিব্র্য। চণ্ডীর বরে 
কালকেতুর রাজ! হবার মধ্যেও ধনসম্পদ লাভের ক্ষীণ আশার ইঙ্গিত রয়েছে। 
এবং সেই আশাকে দৈবানুগ্রহে সফল করে তোলার কামনার মধ্য দিয়েই 
চণ্তীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে । কালকেতু-উপাখ্যানের চণ্ডী ধনদা, অনেকটা! 

লক্ষ্ীর প্রতীক । মনে হয়, কবির অস্তরে দারিদ্র্য অবসানাস্তর এরশ্বর্বলাভের যে 
অতৃপ্ত আকা্ষ। ছিল কালকেতু-উপাখ্যানে তাকেই রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। 



কবি মুকুন্দরাম * ১৩৫ 

ফুল্পরা চরিত্রে খাঁটি বাঙালী দরিদ্র ঘরের নারীর রূপটি ফুটে উঠেছে । এই 
ফুল্লর1 জেনেছে স্বামীর প্রতি অনুষ্ঠিত ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার অর্থকি। সহশ্র 

দারিত্রের নির্মম আঘাত মাঝে মাঝে তাকে উতলা করে তুললেও স্বামীর 
প্রতি ভালোবাসা তাঁর অটুট রয়েছে । চত্তীর সঙ্গে যখন তাঁর দেখা হল তখন 

পাছে তাদের ক্ষুত্র সংসারে এই নবাগতা বিপর্যয় টেনে আনে, পাছে তার 
স্বামীর ভালোবাসার সমগ্রতা থেকে তাকে বঞ্চিত হতে হয় তার অন্ত তাঁকে 

সরিয়ে দেবার কি আকুল প্রচেষ্টা! দরিদ্র ফুললরার যনোরাজ্যে ভাঙন ধরাতে 

পারে এমন কেউ নেই। একদিকে 'অভাগী ফুল্পরা করে উদরের চিস্তা” অন্য 
দিকে চণ্তীর কাছ থেকে বহু ধনসম্পদের প্রতিশ্রুতি-_তবুও সে নিজের 
অধিকার ছাড়তে মোটেই রাজি নয়। এরশ্বর্ষের লোভে আপন দরিত্র সংসারে 

সপত্বীত্বের দুঃখ বয়ে আনতে সে চায় না। দুঃখ, অভাব থাকা সত্বেও আপন 

নারীত্বের মর্ষাদা সে অঙ্গন রাখতে চায়। নিজের ক্ষুত্র অধিকার সম্বন্ধে ফুল্পরা 

পুর্ণ সচেতন । সেখানে দারিব্র্য তাকে দুর্বল করে না, এশ্বর্য তার মন 
ভোলাতে পারে না। 

তখনকার দিনে দরিদ্র ও ধনী সমাজের মাঝে আর একদল লোক ছিল 

যাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল অপরকে ঠকিয়ে নিজের কাজ হাসিল 
করা। এর মূল্যবান দৃষ্টান্ত হচ্ছে ভাড়,দর্ত। এখনও সমাজে এ ধরণের লোকের 

অভাব নেই | নিজেকে যে কোনে! উপায়ে বাচিয়ে রাখবার চেষ্টাই হচ্ছে ভাড়, 
দত্তের একমাত্র লক্ষ্য । লোক ঠকানো ব্যাপারে মুরারি শীলও কম যান না। 

বাঙলাদেশে রাজপুত নামে একশ্রেণীর লোক বাস করত । ভাড়,দত্ত সম্ভবত 

সেই শ্রেণীর লোক । 

ধনপতি-উপাখ্যানের “হুর্বল1 দাসী” যেন রামায়ণের কুব্জা-মস্থরার রক্ক-মাংসে 

গড়া । সপত্বীর ঘরে এরকম দাসীর] চিরকালই নিজেদের প্রাধান্য বজায় রেখে 

এসেছে। ছূর্বল! যেন ভাড়,দত্তেরই স্ত্রী-সংস্করণ। ভাড়,দত্ত দরিদ্র এবং ধূর্ত। 
দুর্বল! জানে ঘর ভাঙতে হলে ছুই সতীনে কোন্দল বাধাতে হবে, এবং করেছেও 
তাই, কিন্তু ভাড়,ুদ্রত্ের মতোই শেষরক্ষা করতে পারেনি । 

তখনকার দ্দিনে নিম্মশ্রেণীর লোককে যে ব্যবধান মেনে চলতে হত এবং 
সমাজে তার যে কোন মর্যাদা ছিলনা, তার প্রমাণ এই চণ্তীমঙ্গলে পাই। 
কালকেতু নিজেকে নীচ জাতি বলতে কুন্ঠিত হয় না। সে বলে__ 
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হিংসামতি ব্যাধ আমি অতি নীচ জাতি । 
কি কারণে মোর গৃহে আসিবে পার্বতী ॥ 

বর্তমানে মানুষের যূলা বিচার জাতবিচারের মাধমে কেউ কখনও করে 

না। সে যুগের বিত্তহীন দরিত্রশ্রেণীর চিত্রটি কালকেতু-উপাখ্যানে পশুদের 
মাধ্যমেও কিছুট! প্রকাশ পেয়েছে । ভালুক যখন বলে-_ 

উই চার! খাই পশু নামেতে ভালুক । 
নেউগী চৌধুরী নহি না রাখি তালুক ॥ | 

(দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত,চণ্ীমল ) 

তখন বুঝতে পারি কবির ইঙ্গিত কোথায় গিয়ে পৌছায়! মুকুন্দরাম 
প্রাচীন প্রবাদ-প্রবচন সম্বন্ধেও অনবহিত ছিলেন না। তার “হরিণ জগত-বৈরী 
আপনার মাংসে” কথাটি চর্যাপদের “আপনা মাসে হরিণা বৈরী”র কথা ম্মরণ 
করিয়ে দেয়। হাশ্যরস বর্ণনাতেও তিনি অদ্ধিতীয়। শিবে চণ্ডীতে ঝগড়া 

এবং মুরারি শীল ও ভাড়,দত্তের কাহিনীতে এই হান্তরস সুন্দরভাবে প্রকাশ 

পেয়েছে। 

মুকুন্দরাম দুঃখের কবি কিন্তু ছুঃখবাঁদী কবি নন। জীবনে ছুঃখ তিনি 

পেয়েছিলেন বলেই দুঃখের চিত্রগুলিকে এত সজীব করে আীকতে পেরেছিলেন, 
দৈনন্দিন জীবনের অভাব ও ছুঃখের তিক্ততা তাকে অনেকখানি বাস্তৃনিষ্ঠ 
করে তুলেছিল। কিন্তু এও ঠিক যে, যুগধর্মান্যায়ী তিনি সাহিত্যের মধ্যে 
অলৌকিকত্বের ছড়াছড়িকেও অতিক্রম করে যেতে পারেন নি। জীবনের 
দুঃখের এমন যথার্থ সত্য ব্ূপ সাহিত্যে বিরল। কবি-সমালোচক শশাঙ্কমোহন 

এই প্রসঙ্গে বলেছেন, “সাহিত্যের ক্ষেত্রে দুঃখের নামও আনন্দ । কবির হৃদয় 
মধ্যে সাংসারিক সুখ-দুঃখ আনন্দ মৃতিতে উপস্থিত হইতে ন। পারিলে 

সাহিত্য জন্মলাভ করিত না। কবিত্বের প্রধান উপাদান জীবনপথে আনন্দ- 
সিদ্ধি। এই গ্রাম্য-কবি জীবনের পরমার্থ লাভ করিয়াছিলেন | মুকুম্দ- 
রামের যে পাণ্ডিত্য ছিল, তাতে তিনি রস ও অলঙ্কারবহুল উচ্চাঙ্গের সাহিত্য 

হৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু জীবনরসে রসিক কবি রাজপথ ছেড়ে মেঠো পথে 
চলতে চলতে বীশীতে দীপকের বদলে ভাটিয়ালিতেই স্থর ধরেছিলেন । 

মুকুন্দরামের চণ্তীমঙ্গলে অর্থনৈতিক অবস্থার যে ইঙ্গিত রয়েছে তাতে 
দেখতে পাই, বর্তমান দিনের মতো সে যুগের ব্যবসা-বাণিজোর ক্ষেত্রে পাই- 
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কারি ও খুচর! ছুই ধরণের বাযবস। চলত । এ ছাড়া তখন কারিগরী ব্যবসাও 
(208158150681208 ) চলছে । কাঁলকেতুর নগর পত্তনেও যে তেলী-কলুদের 
উল্লেখ আছে তার! এ ধরণের ব্যবস। করত। কালকেতু-উপাখ্যানের প্রথম 
পর্যায়ে দেখি, তখনকার সমাজের আঘিক সচ্ছলতা বর্তমান দিনের চাইতে 

খুব বেশী ভালে! ছিল না। কালকেতুরই শুধু 'থুদ ঝুঁড়।” ধার করতে হয় না, 
প্রয়োজন হলে শিবঠাকুরের ত্রিশূল বীধা দেবার কথাও পার্বতী ভাবেন। 
মুকুন্দরাম খাওয়ার ব্যাপারটা বেশ ঘট1 করে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেই 
বর্ণনার মাঝে কবির জীবনের করুণ দীর্ঘশ্বাস যেন শুনতে পাওয়া যায়। তার 

নিজের ঘরে যখন “শিশু কাদে ওদনের তরে” তখন অল্নাভাবক্রিষ্ট কবির বর্ণনায় 

যেমন বুতুক্ষুর আকুলতা প্রকাশ পাচ্ছে তেমনই তার মাঝে একটি অশ্সজল 

দিক যে প্রচ্ছন্ন থাকবে এতে আশ্চর্য কি! এই জন্যেই মুকুন্দরাম রোমান্টিক 

তার সাহিত্য জীবনের সুখ-ছুঃখের উপরই প্রতিষ্ঠিত। 

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলকে ষোড়শ শতাব্দীর বাঙলার সামাজিক ও 
রাজনৈতিক ইতিহাস বল! যেতে পারে । তিনি পতুর্গীজ জলদন্য ব1 “হার্মাদের 
কথাও উল্লেখ করেছেন। এদের ভয়ে এদেশের মানুষকে সর্বদা! সশঙ্কিত 

থাকতে হ'ত। সে যুগে যে অরাজকতা দেখ! দিয়েছিল, রাঁজকর্মচারীদের ষে 
অন্তায় জুলুমে প্রজাগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, তাও তিনি প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে 

লিপিবদ্ধ করে গেছেন। মহাঁজনরা ধার দ্রিতে গিয়ে কি রকম করে ঠকাত, 

কোটালর! টাক পয়সার জন্য কি রকম মারধোর করত-_-সবই তার কাব্যে 

পাওয়া যায়। সে সময়-__ 

সরকার হইল] কাল খিল ভূমি লেখে লাল 

বিনা উপকারে খায় ধুতি। 

পোদ্দার হইল যম টাক1 আড়াই আনা কম 
পাই লভ্য লয় দিন প্রতি ॥ 

এই অত্যাচারে গ্রজারা দেশ ছেড়ে পালিয়ে বীচতে চায়। কিন্তু 

পেয়াদ বার কাছে প্রজারা পালায় পাছে 

দুয়ার চাপিয়া দেয় হানা । 

প্রজা হইল ব্যাঁুলি বেচে ঘরের কুড়ালি 
টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা ॥ 
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এই অরাজকতায় দরিব্র প্রজাদের অক্লাভাবে তিলে তিলে মরা ছাড়া আর: 
কোনো যে উপায় থাকতে পারে তা জানা থাকলেও সেযুগে সে উপায় 
অবলম্বনের উৎসাহ ও উদ্দীপনার অভাব ছিল। 

৩ 

শগ্তদস্ণ স্পতাহ্রীল্ল চীন্ন 

মুকুন্দরামের পর আমরা সপ্তদশ শতাব্দীতে এসে পড়ি। এযুগে বৈষ্ণব 
সাহিত্যধার! পুর্বের মতোই সমানভাবে চলেছে। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে 
চৈতন্তজীবনী আর কেউ লেখেন নি। তার পরিবর্তে অন্যান্ত বৈষ্ণব মহাজন 

বা মোহস্তদ্রের জীবনীকাব্য রচিত হয়েছে । পদাবলী সাহিত্য আগের মতোই 
রচিত হচ্ছে । পুরানোর জেরও তখন বেশ জোরালো ভাবেই চলছে। 

প্রেমভক্তির যে আদর্শ ষোড়শ শতাব্দীতে মাহ্ুষকে মানুষের খুব কাছাকাছি 

নিয়ে এসেছিল, এযুগে প্রথমদিকে তার ভাবাবেগ প্রবল থাকলেও পরের 

দিকে তা গতানুগতিক হয়ে আসে । 

এসময় রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, পুরাণাদির এবং বৈষ্ণবশান্ত্রের 

অনেক অনুবাদ হয়েছে । কতগুলি বেষ্চব নিবন্ধ এযুগে রচিত হয়েছিল । 

নতুন স্থষ্ট বৈষ্ণব তান্ত্রিক মত নিয়ে অনেক রচনা ও এসময় পাওয়া যায়। সহজ 

মত ব1 তান্ত্রিক মতের সহজ দিকটা বৈষ্ণব মতবাদের উপর প্রভাব বিস্তার 

করে। মহাপ্রভুর পথ থেকে উক্ত মতবাদীরা বেশ কিছুট দূরে সরে গিয়ে 
এক নতুন ধরণের মতবাদ প্রচার করতে চেষ্টা করছিলেন। নিজেরা নাম 

গোপন করে কুষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতির নামের আড়ালেও লিখছিলেন। এই 
কড়চাজাতীয় নিবন্ধগুলির মধ্যে বৈষুব রসতত্বকে একটু টিলে-ঢাল! করে রূপ 

দেওয়া হচ্ছিল। | 
ষোড়শ শতাব্দীর মতো এই যুগে চণ্তীমঙ্ল, মনসামঙ্গল, শিবায়ণ এবং 

কৃষ্ণলীল1-বিষয়ক কাব্য রচিত হয়েছে । কিন্তু এযুগের সাহিত্যধারায় আমর! 
কয়েকখানি নতুন ধরণের রচনার সংবাদ পাচ্ছি। ধর্মঠাকুরের কথ! পুর্বে 



সপ্তদশ শতাব্দীর দান ১৩৯ 

উল্লিখিত হলেও ধর্মমঙ্গলকাব্য সপ্তদশ শতাবীতেই পাওয়! যাচ্ছে। রায়মঙল, 
যীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল প্রভৃতি কয়েকখানি পাঁচালী কাব্যও এযুগেই রচিত 
হয়েছে। 

ষোড়শ শতাব্দী থেকে মুসলমান শাসনকর্তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং 
আরাকান-রোসাঙ, রাজসভাকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রাম অঞ্চলে বাঙ্ল! সাহিত্য 
গড়ে উঠতে থাকে। হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সমাজের কবিরা সাহিত্য 
রচনা শুরু করেন। এদের মধ্যে মুসলমানদের দানই বেশী। চৈতন্তযুগ ও 
চৈতন্য-প্রভাবিত যুগে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষ্ণব প্রেমধর্ম 
অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল। মুসলমানদের স্থফি মতের ভাব- 
বিভোরতা শ্রীচৈতন্-প্রচারিত প্রেমধর্মকে প্রভাবান্বিত করে। মুসলমানরাও 
বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আকুষ্ট হতে থাকেন | অনেক মুসলমান কবি বৈষ্ণব পদ রচন। 
করেছিলেন । মুসলমানদের দ্বারা ধর্মপ্রভাবযুক্ত কাব্যও এযুগে রচিত হয়েছিল । 

বাঙলার বিছ্যান্থন্দর-কাহিনীর প্রাচীনতম রচনা হচ্ছে দ্বিজ শ্রীধরের | 

শ্ীধরের এই রচনাকালে প্রায় ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি বলা যায়। শ! 
বিরিদ খান নামে একজন মুসলমান কবিও আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর দিকে 

বিদ্যান্গন্দর রচনা করেন । প্রাক্-চৈতন্তযুগে এবং চৈতন্ত-যুগে ধর্ম-প্রভাবমুক্ত 
রোমান্টিক অথবা প্রণয়মূলক কাব্যের নিদর্শন পাওয়া না গেলেও সে সময় 
নিশ্চয় এ ধরণের কাহিনী লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। শ্রীগীতগোবিন্দ 
ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধাকষ্ণ-প্রেমলীলার অন্তরালে গ্রাম্য প্রেমিক-প্রেমিকার 
গোপন প্রণয়ের কিছুটা আভাসও হয়ত আছে। হয়ত ধর্মভাবের প্রাধান্ত 

হেতু এই কাব্যগুলি যথাযথভাবে প্রকাশ লাভ করতে পারেনি । মুসলমান 
কবিরা হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম ধর্ম বিষয়ক কাব্যও রচনা! করেছেন । 

এই যুগের এঁতিহাসিক পটভূমিকার কথা পুর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে । 
রাজনৈতিক ঝড়-ঝাপটার মধ্যেও সাহিত্য রচনার গতি এযুগে অব্যাহত ছিল। 
মোগল শাসনের সুত্রপাতে বাঙ্ল1 দেশের সঙ্গে ভারতের অন্যান্ত স্থানের 
একটি সম্পর্কে গড়ে উঠে। তখন মোগল সাম্রাজ্য দি্গীকে কেন্দ্র করে সারা 
ভারতে বিস্তৃত হচ্ছে । এই সঙ্গে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের বৈষ্ণব ধর্মমত প্রচারও 
ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলের সঙ্গে বাঙ্ল। দেশের পরিচয় ঘটাতে অনেকখানি 
সাহায্য করেছিল। 



১৪০ বাঙলা সাহিত্য পরিক্রমা 

সপ্তদশ শতাব্দী থেকে বাঙ্্লা গণ্য রচনার একটা প্রচেষ্টা দেখতে পাই। 
বৈষ্ণব-কারিকাগুলি বাদ দিলে এযুগে পতুণ্গীজ পাদ্রীরাই প্রথম গদ্য রচনা শুরু 
করেন। পতুগিজ ও মগর1 জলপথে দন্থ্যত। করে বেড়াতো৷ এবং স্থবিধ! 

পেলে এদেশের ছেলে-মেয়ে চুরি করে নিয়ে বিদেশে বিক্রি করত। একবার 
ভূষণার এক জমিদারপুত্রকে মগদক্ার! চুরি করে নিয়ে যায়। একজন পোতুগিজ 
পাদ্রী টাকা দিয়ে তাঁকে কিনে নিয়ে গ্রীষধর্মে দীক্ষিত করেন, এবং নাম রাখেন 

দোম আন্তোনিও (10010 £60010 )। এই দোম আস্তোনিও ব্রাহ্মণ 

রোমান ক্যাথলিক সংবাদ” নামে একখানি গদ্য পুস্তক রচন' করেন: । 

বৈষ্ণব প্রেমভক্কিবাদ ও সফি মতবাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে বাউলাদেশে 

হিন্দু-মুসলমানের একট] মিলনের সেতু প্রস্তত হচ্ছিল। মুসলমান আবির্ভাবের 
পর থেকে বাঙালী বলতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই বোঝাত। সুফি 
মতাবলম্বী মুসলমান সাধকগণকে হিন্দুরা পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখত । অনেকে 

তাদের শিশ্যত্বও গ্রহণ করত। এই সময়ে সমাজে অত্যন্ত সাধারণ দরিদ্র শ্রেণীর 
হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে একটা সমবেদনার মাধ্যমে নিবিড় এক্যের সম্পর্ক 
গ'ড়ে উঠছিল। কিন্ত শুষ্ক তত্বের আলোচনা-বাহুল্য বাঙালীর ভাব-ক্ষেত্রের 
সজীবতা ও সবুজতা ম্লান করে দিচ্ছিল। অপরদিকে স্থযোগ-সন্ধানীর দল 
এই ছুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাঙন ধরাবার চেষ্টা অনেকদিন আগে থেকেই 
করছে । মুসলমান শক্তি ও সুফিবাদ মিলে বাঙলার ঘরে ঘরে সত্যপীর, 

মাঁণিকপীর, ভ্রিলোকাপীর প্রভৃতি দেবতার আবির্ভাব ঘটিয়েছিল। ধর্মঠাকুর 

পুর্ব থেকে সমাজে পরিচিত থাকলেও তার বর্ণসংকর রূপটির মধ্যে মুসলমান 
শক্তির সংযোগ তুকাঁ-আক্রমণের পর থেকেই ঘটেছে । এই যুগে সাহিত্যে 
পুরানোর পুনরাবৃত্তি যথেষ্ট ছিল। তবে তার মধ্যে নতুন কয়েকটি ধারা 
প্রবাহিত হওয়াতে বাঙলা! সাহিত্যের গতি একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। 

ষোড়শ শতাব্দীর পর সঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙলার সমাজ ও সংস্কতি ধীরে 
একট] পরিবর্তনের পথপ্রান্তে এসে দাড়ায় । অবসিতপ্রায় মোগল যুগে এদেশে 

পোতুগীজ, ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি বণিকৃর। ব্যবসাবাণিজ্য করতে আসে । 
এদের অভিনব লোলুপত! সম্বন্ধে তখনকার বাঙালী ততটা! সচেতন ছিল না। 

এই সচেতন না থাকার জন্ত এবং দেশের রাজা ও রাঁজকর্মচারীদের অনবধানতা! 
ও বিলাস-ব্যসনের অতিরিক্ত আসক্তি হেতু অষ্টাদশ শতাব্ধীর মধ্যভাগে 



এ যুগের সাহিত্য-নিদর্শন ১৪১ 

বাঙালীর ভাগ্যাকাশে প্রবল ঝড় দেখা দেয়। এই ঝড়ের পূর্বাভাস সম্বন্ধে 
বাঙালীর মনে কোনো উৎকণা বা ওৎন্থুক্য ছিলনা । যোড়শ ও সপ্তদশ 
শতা্দী একদিকে যেমন সাহিত্যের অনেক দ্বার খুলে দিয়েছিল, তেমনই 
নিজেদের বিরাট সম্ভীবনা সম্বন্ধে সচেতন না থাকাতে বাঙ়্ল।র সমাজ ও 
স্কৃতিকে অনিবার্ধ দুর্যোগের সম্মুখীন হবার সম্ভাবনাও জাগিয়ে তুলেছিল । 

তবে একথা ত্বীকার করতেই হবে, বাঙলা সাহিতোর এই ছুই শতাব্দী 
পরবর্তাঁ কালের সাহিত্য গড়ে তুলতে অনেকখানি সাহাধ্য করেছে । এই 
ছুই যুগের ভাবধারা! বাঁঙীলীর যৌথ-সম্পদ। বাঙ্লার শুধু নয়, সমগ্র 
ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে এমন একটি গভীরতা ও স্িগ্চতা আছে যাকে 

বহিরাগত কোনে জাতির পক্ষে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া সম্ভব 

হয়নি । 

এ স্ুগেন্র আাহিত্য-নিদর্শনন 

সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ঞব-সাহিত্যের জের সমানভাবে চলেছে । পদাবলী, 

রাধারুষঃঙগীলাবিষয়ক কাব্য, ভাগবত প্রভৃতির অন্থবাদ, বৈষ্ণব মোহস্তদের 

জীবনীকাব্য, বৈষ্ণব রসতত্বমূলক নিবন্ধ প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে রচিত 
হচ্ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ব-পদকর্তাদের অনেকে এযুগেও জীবিত 

ছিলেন। তাদের অনেকের সম্বন্ধে পুর্বেই আলোচনা করেছি । তাদের পরে 

সপ্তদশ শতাব্দীতে ধার! পদাবলী রচন1 করে খ্যাতি লাভ করেছেন, তাদের 

মধ্যে গোবিন্দদাস কবিরাজের পুত্র দিব্যসিংহ, দিব্যসিংহের পুত্র ঘনশ্যাম 
কবিরাজ, রাধাবল্লভ দাস, যদুনন্দন, বীর হাম্বীর, বল্পভদাস, গোকুলানন্দ, 

ংশীদাল, শ্যামদাস, নৃসিংহ, হরিবল্পভ বা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, সৈয়জ মতু'জা, 

নসীর মামুদ, এবাছুল্পা, শেখ কবীর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । এদের 
অনেকেই বাউল! ও ব্রজবুলি উভয় রীতিতেই পদ রচন1 করেছেন। গোবিন্দ- 
দস কবিরাজের পৌত্র ঘনশ্টাম কবিরাজও বাঙ্ল! ও ব্রজবুলিতে পদ রচনা 
করেছিলেন । ঘনশ্টামের পদে বিগ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, কবিশেখর 

প্রভৃতি পদকর্তাদের প্রভাব লক্ষিত হয়। ডাঃ স্থকুমার সেন মহাশয় ঘনশ্যামের 

একটি পদ্দ উদ্ধৃত করে তাতে কবিশেখরের প্রভাব কতখানি তা দেখিয়েছেন 

আমর! উক্ত পদের কিছুটা! অংশ এখানে উদ্ধৃত-করছি-- 



১৪২ থাঙ্ল। সাহিত্য পরিক্রমা 

ডাকে ভাহ্ুকি ঝমকে ঝুমকল 

ঝি ঝি ঝনকত ঝাঝিয়া | 

ডিগ্ডিমায়িত মণ্ুঁকীবর ৃ 
মউর নাটক-সাজিয়]॥॥ ইত্যাদি । 

শেখর কবির “এ ভর! বাদর মাহ ভাদর” পদের প্রভাব ঘনশ্তামের উল্লিখিত 

পদে স্পষ্টভাবে ধর! পড়ে । 

বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ক্ষণদাগীতচিন্তামণি বৈষ্ণব পদাবলীর প্রথম সংকলন 
গ্রন্থ। বিশ্বনাথ নিজেও হরিবল্পভ বা “বল্পভ” ভণিতায় পদ রচনা করতেন । 

তিনি বাঙলা এবং ব্রজবুলিতে পদ রচনা! করেছেন । 

সপ্তদশ শতাব্দীতে মুসলমান রচয়িতাঁর মধ্যে কেউ কেউ বৈষ্ঞবপদ্দ রচন! 

করেছিলেন একথা পুর্বে উল্লেখ করেছি । তাদের মধ্যে সৈয়দ মর্তুজা, নসীর 
মামুদ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । আলাওলও বৈষ্ণবপদ রচনা 

করেছিলেন । সৈয়দ মতুর্জীর পদের একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই-_ 
শ্যাম বধুঃ আমার পরাণ তুমি! 

কোন শুভদিনে দেখা তোম। সনে 

পাসরিতে নারি আমি ॥ 

যখন দেখিয়ে ও চাদ বদনে 

ধৈরয ধরিতে নারি । 

অভাগীর প্রাণ করে আন্চান্, 

দণ্ডে দশবার মরি || 

মোরে কর দয়া দেহ পদছায়া 

শুন শুন পরাণ-কান্থ। 

কুলশীল সব ভাসাইন্ছ জলে 

না জীয়ব তুয়া বিচ্ন ॥ ইত্যাদি। 
এই পদে অধ্যাত্ম ভাব-বিভোরতা সুন্দর ও মধুর হয়ে প্রকাশ পেয়েছে ।। 
সপ্তদশ শতাবীতে বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে রামায়ণও গাওয়া হত। 

কষ্ণলীলার অনুকরণে রামলীল1 নিয়েও অনেক পদ রচিত হয়েছিল । 



জ্ীনবনীক্ষাব্য 

এ যুগে শ্রীচৈতন্ের কোনো জীবনী রচিত হয়নি। যে কয়খানি জীবনী- 
কাব্য পাওয়া যাচ্চে তার প্রায় সবই বৈষ্ণব মোহাস্তদ্ের নিয়ে । এসব জীবনী- 
কাব্যের মধ্যে নিত্যানন্দদাসের প্রেমবিলাস ( ১৬০১-২ শ্ীঃ) একখানি বিখ্যাত 

্রন্থ। এই গ্রন্থে শ্রীনিবাস ও তার লীলাসহচরদের এবং নরোত্বম, শ্ামানন্দ 
প্রভৃতির মাহাত্ম্য কীতিত হয়েছে। বাঙলার বৈষ্ণবধর্ম প্রচার সম্বন্ধে কিছু 
জানতে হলে 'প্রেমবিলাস'ই তার প্রয়োজন মেটাতে পারে । প্রেমবিলাস 

রচয়িতা নিত্যানন্দ দাসের আর এক নাম হচ্ছে বলরামদাস। অনেকে মনে 

করেন, নিত্যানন্দদাস আর বিখ্যাত পদ্রকর্ত। বলর!ম্দীস একই ব্যক্তি । কবি 

নিত্যানন্দমহা প্রভূর পত্বী জাহ্বীদেবীর আদেশে তিনি কাব্যখানি রচন। 
করেন। এঁতিহাসিক দিক থেকে “প্রেমবিলান” পরবত্তাঁ কালের জীবনীকাব্য 
রচয়িতাদের কাছে অপরিহাধ গ্রন্থ ছিল। শ্রীনিবাস আচার্ষের দ্বিতীয়! পত্বী 

গোৌরাঙগপ্রিয়ার শিক্ত গুরুচরণদাস আচার্ষ-পত্বীর আদেশে “প্রেমামৃত” কাব্য 

রচনা করেন । 

শ্রীনিবাম আচার্ষের জোষ্ঠ কন্যা হেমলতা৷ দেবীর শিষ্য বিখ্যাত পদকর্তা 

মছুনন্বন শ্রীনিবাস আচার্ধের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে একখানি কাব্য রচনা করেন। 

কাব্যটির নাম কর্ণানন্দ। যছুনন্দন বূপগোস্বামীর বিদগ্ধমীধৰ ও দানকেলি 

কৌমুদী নাটক দুখানি, বিষ্বমগলের কষ্ণকর্ণামৃতকাব্য এবং কৃষ্ণদ্াস কবিরাজের 

গোবিন্দলীলামৃত কাব্য প্রভৃতি সংস্কৃত রচনা বাঙ্লায় অন্থুবাদ করেছিলেন। 
কিন্তু পদাবলী রচয়িতা হিসাবেই যছুনন্দন সমধিক পরিচিত । বৈষ্ণবদদাস বোধ 
হয় এই যছুনন্দনের উদ্দেশ্তে বলেছিলেন, পপ্রতু-স্থতা-চরণ-সরোরুহ-মধুকর জয় 
যছুনন্দন দাস।১ যছুনন্দনের “যদি কৃষ্ণ অকরুণ হইল আমারে” “ফুলবনে 
দোলয়ে ফুলময় তন্থ” অথবা “নয়ান পুতলী রাধা মোর, মন মাঝে রাধিকা উজোর" 

প্রভৃতি পদগুলি আজও বৈষ্ণব ভাবরসপিপাস্থ বাঙালীর হৃদয় হরণ করে । 

শ্রীনিবাস আচার্ষের পুত্র গতিগোবিন্দ "বীররত্বাবলী” নামে একখানি 
জীবনী-কাব্য রচনা করেন। কাব্যখানির বিষয়বস্ত হচ্ছে নিত্যানন্দ-পুত্র 
বীরচন্দ্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা)। ূ 

১৬৯৬-১৭ খ্রীষ্টাকে মনোহরদাস শ্রীনিবাস আচার্ধের মাহাত্ম্য বিষয়ক, 



১৪৪ বাঙলা সাহিত্য পরিক্রম। 

'অন্ুরাগ-বন্পী কাব্য রচনা করেন। তাছাড়া এষুগে শ্ঠামানন্দের শিশ্ত 
রসিকানন্দকে নিয়ে গোপীজনবল্পভ দাস 'রসিকমঞ্জল* নামে একখানি জীবনী- 
কাব্য রচনা করেন, একথা পুর্বেই উল্লেখ করেছি। গ্রস্থখানির এঁতিহাসিক 

মূল্য যথেষ্ট। রসিকমঙ্গলে সেযুগের বাঙ্ল] ও বাঙালীর কিছুটা পরিচয় 
পাওয়া যায়। বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের এতিহাসিক উপকরণের অভাবও তাতে 
নেই। এছাড়া এযুগে আরও অনেক জীবনীকাব্য রচিত হয়েছিল। তবে 

এই কাব্যগুলিকে একেবারে মৌলিকতা-বর্জিত বললেও অসঙ্গত হবে না। 
সবাই প্রায় অন্যের রচনার উপর নির্ভর করে নিজেদের কাব্য রচনা, করেছেন। 

বেম্বগুব সহস্ষুত গ্রন্থ ও অন্যান্য গ্রন্থাদিল্প অন্ুযবাদ 

এযুগে বৃন্দাবনের গোম্বামীদের সংস্কতে-রচিত বৈষ্ণবগ্রস্থের অন্ুবাদও 

হচ্ছিল। ষোড়শ শতাবীতেও এই ধরণের অনুবাদ কিছু কিছু হয়েছে। 
এযুগের অন্যতম অনুবাদক যছুনননদাসের কথা আগে বলেছি। যে 

যছুনাথ দাস ভাগবতের ভ্রমরগীতা অংশের অনুবাদ করেন তিনি সম্ভবত 

এই ফছুনন্দনও হতে পারেন। ভক্তিরত্বীকর, উজ্জলনীলমণি অবলম্বনে কিছু 
কিছু সংক্ষিপ্ত অনুবাদও হয়েছিল। 

পুরানো শাস্ত্রাদির অন্গবাদ এ যুগের আগেও হয়েছিল। ভাগবতের 

আংশিক অনুবাদ মালাধরের শ্রকুষ্চবিজয়েও পেয়েছি । সঞ্তদশ শতাববীতে 

গীতা, বৃহৎ নারদীয় পুরাণ, স্বন্দ পুরাণ প্রভৃতির অনুবাদ ও ভাবান্থবাদ চলতে 

থাকে । কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর দাস স্কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ড 

অথব! ব্রহ্গপুরাণ অবলম্বনে ১৬৪২ খ্রীষ্টান্বের দিকে জগন্লাথ-মাহাত্ম্য বিষয়ক 

পাঁচালী রচনা! করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি আরও অনেক সংস্কৃত গ্রস্থ রচনা 
করেন। 

এই যুগে বৈষ্ণব তান্ত্রিক মতও একটা রূপ পরিগ্রহ করেছে । এবং তা 

নিয়ে অনেক রচনাও শুরু হয়েছে । এই তান্ত্রিক মতের মধ্যে একটি গ্রচ্ছন্ 

দেহ-সীমার ইঙ্গিত ছিল। তাই তান্ত্রিক মত নিয়ে লেখা নিবন্ধগুলির মধ্যে 
বেশ কিছুট! অশ্লীলতা ও নোংরামো প্রকাশ পেয়েছিল। 



কুষগ্ুলীলা-বিসযসক কাব্য 

এযুগের কষ্ণলীলা-বিষয়ক কাব্যের মধ্যে আর তেমন কোনে! নতুনত্ব 

নেই। ভাগবতের অনুবাদ অথবা দাঁনখণ্ড, লীলাখণ্ডের মতো রচনার 

পুনরাবৃত্তি কষ্কায়ণ কাবাগুলিকে আর বৈশিষ্ট্য দান করতে পারেনি । 

জনসাধারণ তখন একটু হাল্ক1 ধরণের সাহিতারস চাঁইছে। সেদ্দিক থেকে 

পূর্ববঙ্গের ভবানন্দের হরিবংশের” উল্লেখ কর যেতে পারে । হরিবংশে আদি- 

রসের অভাব নেই | গ্রন্থকার যদিও পৌরাণিক হরিবংশের অনুসরণ করেছেন 
বলে বলেছেন, তবুও তার সঙ্গে তাঁর হরিবংশের তেমন কোনো মিল পাওয়া 

যায় না । ভবানন্দের হরিবংশ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে রচিত হয়। 

ভাগবত, হরিবংশ ও ব্রহ্গবৈবর্তপুরাণ অবলম্বনে শ্রীরুষ্ণকিস্কর” দ্বিজ 
ঘনশ্যাম “চতুষ্কাণ্ড পরিমিত শ্রীরুষ্ণলীল। বিষয়ক কাব্য ( ১৬৮৫-৮৬ খ্রীঃ) রচনা 
করেন । এছাড়া পরশুরাম চক্রবর্তাঁর গ্রুকষ্ণমঙগল, কাশীরাম দাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
রুষ্ণদাসের শ্রকষ্চবিলাস, অভিরামের গোবিন্মবিজয়, কবিচন্দ্রের গোবিন্দমঙ্গল, 

দ্বিজবাসীকণ্ঠের আদিরসাশ্রিত শ্রীকুষ্চচরিত, ভবানীদাস ঘোষের রাধাকুষ্ণ- 

বিলাস, বংশীদাসের কষ্চলীলা-বিষ্যক গীতিকাব্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কষ্ণায়ণ 

কাব্য। বংশীদাস ষোড়শ শতাকীর লোকও হতে পারেন। এই যুগের 
কষ্ণলীল1 কাব্যগুলিতে ভাগবত-পুরাণাদির প্রভাবের চেয়ে শ্রুকুষ্ণকীর্তনের 
আদিরসের প্রভাবই বেশী। সময় সময় কোনে! কোনে কাব্যে শ্লীলতার মাক্রা 

একেবারে ছাড়িয়ে গেছে। 

ল্রাম্মাহঞ শু সহাত্ভাল্্রত্ 

এষুগে ছুয়েকখানি উল্লেখযোগ্য রামায়ণ কাব্য রচনার সংবাদ পাওয়া যায়। 
তার মধ্যে অন্তুতীচার্ধের রামায়ণই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। 
কাব্যখানি উত্তরবঙ্গে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। কবির প্রকৃত নাম 
নিত্যানন্দ আচার্ধ। তার নিবাস ছিল পাবন1 জেলার বড়বাড়ী বা অযৃতকুণ্ডা 

গ্রামে । ইনিস্বগ্রামের নিকটবর্তা সাতোলের রাজা! রামকুষ্ণের সভাকবি 
ছিলেন। অদ্ভুত-রামায়ণ অবলম্বনে রামায়ণ রচনা করেন বলে তিনি 
অন্ভুতাচার্ধ উপাধি লাভ ৰকরেন। কবি রামশস্করও এই একই কারণে 

৬৩ 
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অদ্ভূতাচার্য ভণিতা ব্যবহার করেছেন। সে যুগে অদ্ভুতরামায়ণই 
রামায়ণকারদের প্রধান অবলম্বন ছিল। তবে কেউ কেউ অধ্যাত্মরামায়ণ, 

যোগবাশিষ্ট রামায়ণেরও অনুসরণ করেছেন। দ্বিজ ভবানীনাথ অধ্যাত্ম- 

রামায়ণ অবলম্বনে এবং দ্বিজ লক্ষণ অদ্ভুত, অধ্যাত্ম ও যোগবাশিষ্ট রামায়ণ 
অবলম্বনে বাঙলা রামায়ণ রচন1 করেন । | 

বাঙ্লাদেশে রামায়ণের চেয়ে মহাভাঁরতের অঙ্গুবাদ বেশী হয়েছে। 

মহাভারতের সম্পূর্ণ অন্থবাদ না হলেও, বিন্িন্ন গর্বের বহু অন্থবাদ হয়েছে। 
সঞ্চদশ শতাব্দীর মহাভারত রচয়িতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রচয়িত। হচ্ছেন কাশীরাম 
দাস। বাঙ্লাদেশে এত রামায়ণ, মহাভারত রচয়িতা ছিলেন, কিন্তু 

কৃততিবাঁস এবং কাশীরাম দাসই বাঙালীর সর্বাপেক্ষা প্রিয় কবি। কাশীরাম 

সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে আবিভূর্ত হন। তাঁর পিতার নাম 
কমলাকান্ত। বর্ধমানের ইন্দ্রাণী পরগণা'র সিঙ্গি গ্রামে কাশীরামের পৈতৃক 

নিবাস ছিল। কাশীরামের অগ্রজ কষ্ণদাস এবং অনুজ গদাধর দাসও বিখ্যাত 

কবি ছিলেন । কষ্খদাসের 'শ্রীকষ্চবিলাস+ এবং গদাধর দাসের জগক্লাথমঙ্গলের 
কথ পুর্বে উল্লেখ করেছি । 

বাঙলা দেশে কাশীরামের যে মহাভারত বহুল প্রচলিত তার সবটা সম্ভবত 
কাশীরামের রচনা নয়। কারণ, 

আদি সভ। বন বিরাটের কতদূর । 

ইহ1 রচি কাশীদাস গেলা ত্বর্গপুর ॥ 
ধন্য হইল কায়স্থ-কুলেতে কাশীদাস। 

তিন পর্ব ভারত যে করিল প্রকাশ ॥ 

কবির জ্ঞাতি ভাতার পুত্র নন্দরাম দাসও বলছেন-__ 
কাশীদাস মহাশয় রচিলেন পোথ|া। 

ভারত ভাঙ্জিয়া কৈল পাগুবের কথ ॥ 

ভ্রাতৃপুত্র হই আমি তিহো। খুল্পতাত। 

প্রশংসিয়া আমারে করিল আশীর্বাদ ॥ 

আম্ৃত্যাগে আমি বাপু যাই পরলোক । 
রচিতে না পাইল পোথা রহি গেল শোক ॥ 

মনে হয় কাঁশীরাম সম্পূর্ণ মহাভারত রচনা করে যেতে পারেননি । কাশী- 
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রামের রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে প্রথমভাগে, এমনকি ষোড়শ 
শতাব্দীর শেষের দিকেও হওয়া অসম্ভব নয়। 

কবির পরিবারের প্রায় সবাই বৈষ্ণব ছিলেন। বাঙ্লাদেশে কৃত্তিবাসের 
রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারত পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করা হয়। বাঙলার 
স্কৃতির মূলেও এই ছুই কবির দান সামান্য নয়। 

এযুগের অন্যান্ত মহাভারত রচনার মধ্যে নন্দরামের ভ্রোণপর্ব, কবি 

বিশারদের বন ও বিরাট পর্ব, নিত্যানন্দ ঘোষের ভারত পাঁচালী, ঘনশ্তামদীস, 
অনস্ত মিশ্র ও হরিদাসের অশ্বমেধ পর্ব উল্লেখযোগ্য । 

কোচবিহারের রাঁজসভার নির্দেশে কয়েকজন কবি এযুগে মহাভারতের 
কয়েকটি পর্ব রচনা করেন। তার মধ্যে গোবিন্দ কবিশেখর, শ্রীনাথ 'ব্রাঙ্মণ, 

প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 

শ্ন্দসাক্মঙ্ছল 

মনসামঙ্গলকাব্য পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই রচিত হচ্ছিল। কিন্তু সপ্তদশ 

শতাব্দীতে মনসামঙ্গল রচনা আরও জোরালো হয়ে ওঠে । ডাঃ স্থৃকুমার সেন 

মহাঁশয় মনসামঙ্গলের লেখক বংশীদাস ও নারায়ণদেবকে সপ্তদশ শতাব্দীর 
লোক বলে মনে করেন। বংশীদাস ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জের 

পাটগ্রাম নিবাসী ছিলেন। ইনি স্থুপপ্ডিত ও স্থুগায়ক ছিলেন। কবির 

বিদ্বধী কন্া চন্দ্রাবতী তাকে কাব্য রচনায় সাহায্য করেন । চন্দ্রাবততীর নামে 
একখানি রামায়ণ প্রচলিত আছে। পুর্ববঙ্গে চন্দ্রাবতীকে নিয়ে একখানি 

প্রণয়মূলক গীতিকাব্যও প্রচলিত আছে। কথিত আছে, দ্বিজ বংশীদাস 
একবার দক্থ্য কেনারামের হাতে পড়েন। “মনসা-ভাপান” গান শুনিয়ে তিনি 

কেনারামের হাত থেকে ত উদ্ধার পেলেনই, উপরন্ত কেনারাম দস্থ্যবৃত্তি ছেড়ে 
তার শিশ্তত্ব গ্রহণ করে। এই গল্পটি চন্দ্রাবতীর নামে প্রচলিত দন্থ্য কেনারাম, 

পালায় পাওয়! যায়। 

এষুগের প্রসিদ্ধ মনসাঁমঙল রচয়িতা হচ্ছেন ক্ষেমানন্দ বা ক্ষমানন্দ। কবি 
পশ্চিমবঙ্গের লোক । এই কবিও মুকুন্দরামের মতো আত্মপরিচয় দিতে 

গিয়ে নিজের বিপর্দের কথ, অপরের কাছে সাহাধ্য পাওয়ার কথা, অবশেষে 

দেবীর কাছে গ্রস্থ রচনার আদেশ পাঁওয়া প্রভৃতি সবই বলেছেন। 
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ক্ষেমানন্দের কাব্যের সরল প্রকাশভঙ্গী তার কাব্যকে বৈশিষ্ট্যমপ্ডিত 
করেছে । দেবতার আদেশে রচিত হোক বা নাই হোক-_মান্ুষের রচিত 

কাব্যের মধ্যে অলৌকিকত্ব থাক সত্বেও মান্ধষের সংবাদ পাই। এছাড়া 
এযুগে পশ্চিমবঙ্গের কবি বিষণপাল, কালিদাস € ১৬৯৭-৯৮ খ্রীঃ ), রসিক মিশ্র, 

কবিচন্দ্র, সীতারাম দাস প্রভৃতি মনসামঙগল রচন! করেন। এর মধ্যে রসিক 

মিশ্র, কবিচন্দ্র প্রভৃতি মনসামঙ্গলকে 'জগতীমঙ্গল' বলে উল্লেখ করেছেন। 

পশ্চিমবঙ্গের কবি বলেই হয়ত এদের সবার কাব্যে ধর্মঠাকুরের উল্লেখ আছে। 

শ্পিবি-লিজ্নস্্ক্চ কাব্য 

বাঙ্লাদেশে যে শিবঠাকুর আছেন তিনি বহুদেবতার মিশ্রণফলম্বরূপ 

বর্তমান রূপে রূপাস্তরিত হয়েছেন। প্রাকৃ-বৈদ্িক যুগ থেকেই সম্ভবত শিব 

পুজা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। টৈদিক রুদ্র, দ্রাবিড়দের শম্ভু ও শিবন্, 

কষিজীবীদের দেবতা, লিঙ্গদেব, মহেন-জো-দারোর যোগীক্-শিব এবং আরও 

নানা লৌকিক ধারার ধ্যান-ধারণার ফল নিয়ে এই পাগল, নেশায় উন্মত্ত, 
ভিখারী শিবের প্রকাশ ঘটেছে । ধান ভানতেও শিবের গীত চলে, আবার 

ছোটদের ছড়া কেটে গল্প বলতেও এই শিবকে নিয়েই হালকা স্থরে বলা 

যাঁয়__শিবঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্যে দান” । শিব আমাদের খুব পরিচিত 

নিকট আত্মীয় । কৃষিজীবীরা জানে তিনি চাষীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চাষী। কিন্তু 

বিশ্বের কাছে তিনি সৃষ্টির প্রতীক। একদিকে তিনি শাস্ত মৌন মহান্ুন্দর, 

আরেক দিকে তিনি প্রলয়ের দেবতা । এককথায়, তিনি ভাঙন-গড়নের 

দেবতা । শিব দরিদ্র ভিখারী, অথচ নারী-জীবনে ওই স্যষ্টিছাড়া ক্ষ্যাপা 

স্বামীই একান্ত কাম্য । ইনি অল্পেই খুসী হন, আবার অল্লপেই তার অসস্তোষ 

জেগে ওঠে। 

মনে হয়, বাঙলা দেশে প্রথম কোচ, কিরাত, শবর প্রভৃতি নিয় জাতির 

মধ্যে শিবের প্রভাব বেশী ছিল। চরিত্রের দিক থেকেও লৌকিক শিব "্খলন- 

পতনের উধ্র্েনন। আবার শিব ছাড়া কোনো! দেববিষয়ক কাব্যও সম্পূর্ণ 

হতে পারে না। বাঙলা! দেশে যেসব মঙ্গলকাব্য রচিত রয়েছে-_-শিবচরিক্র 

না থাকলে সে সব কাব্যের নিশ্চয়ই অঙহানি ঘটত । শিব-বন্দনা প্রাচীন যুগ 

থেকে প্রায় সব কাব্যেই আছে। অথচ শিবকে তার লাম্পট্যের জন্য যথেষ্ট 
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অপমানিতও হতে হয়। চণ্তীমঙ্গলের শিব দরিদ্র ভিখারী । খাওয়া-পর নিয়ে 
শিবেতে-গোরীতে নিরস্তর ঝগড়া লেগেই আছে। ছেলে পুলে নিয়ে অভাবের 
সংসারে রাজকন্তা গৌরীকে যে সংগ্রাম করতে হয় তাতে শিবের দৈবীমহিমা 
মুছে গিয়ে বেকার দরিদ্র বাঙালী গৃহস্থের চিত্রটিই ফুটে ওঠে। নানা মতবাদ 
ও ভাবনা-কল্পনার ফলন্বরূপ যে শিবকে আজ আমর আমাদের সমাজ ও 

সংস্কৃতির মধ্যে ঘনিষ্টভাবে পাচ্ছি তিনি বাঙালীর হৃদয়-দেউলের নিত্য- 

কালের প্রতিষ্ঠিত দেবতা । 

বৌদ্ধধর্মেরও অনেক কিছু লৌকিক শৈবধর্মে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। 
নাথধর্ম ও শিব-পার্বতীকে তার মধ্যে টেনে নিয়েছে । বাঙলা দেশে যে চৈত্র- 
গাজন অনুষ্ঠান রয়েছে তাঁতেও শিব-পার্বতী আছেন। এই গাজন সম্ভবত 

এদেশে আর্ধদের আসার আগেই প্রচলিত ছিল। 

শিবায়ণ বা অন্যান্ঠ কাব্যের কবিরা শিবকে একট1 পৌরাণিক রূপ দেওয়ার 
চেষ্টা করলেও এবং পৌরাণিক ও লৌকিক শিব এক হয়ে গেলেও শিবের 
লৌকিক অংশটুকুই প্রাধান্য লাভ করেছে। 

শিবের গীত বা পাঁচালী প্রাচীন দিন থেকেই চলে আসছে । বুন্দাবন 

দাস বলছেন-_ 
একদ্দিন আমি এক শিবের গায়ন | 

ডমরু বাজায়-_-গায় শিবের কথন ॥ 

এই শিবের কথ! বহুর্দিন থেকেই বাঙালী মনোরাজ্যে আপন প্রতিষ্ঠা 
বজায় রেখেছে । এদেশের কুমারীরা শিবের মতো! বর পাবার জন্য শিব 

পুজা! করেন। 

সাহিত্যে শিব স্থান লাভ করেছেন পরের যুগে । মনসামঙ্গল, চণ্ডীমজল, 

ধর্মমজল প্রভৃতিতে শিবের কাহিনী থাকলেও শিবকে নিয়ে তখনকার দিনে 
কতগুলো শ্বতন্ত্র কাব্য গড়ে উঠেছিল । এই শিবায়ণ বা শিবমঙ্গল কাব্যের 

মধ্যে দ্বিজ রতিদেবের মুগলুব্ধ, রামরাজার মুগলুব, কবিচন্দ্রের শিবায়ণ প্রভৃতি 

উল্লেখযোগ্য । | 

'গলুন্ধ' পাচালীর মধ্যে দ্বিজ রতিদেবের “মৃগলুক্ক'ই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। 

দ্বিজ রতিদেবের রচনাকাল আনুমানিক ৯৬৭৪ শ্রীষ্টাব্ৰ। রতিদেব ট্টগ্রাম 
জেলার পটিয়া থানার চক্রশালা-স্থুচক্রদণ্ডী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। 



১৫০ বাঙলা সাহিত্য পরিক্রমা! 

ট্টগ্রামের সথচক্রদণ্ডী এবং চক্রশাল! গ্রামে এককালে বাঙলা দেশের বহু 
বিখ্যাত পণ্ডিতের আবির্ভাব ঘটেছিল। মৃগলুন্ধের কাহিনী হচ্ছে শিব- 
চতুর্দশীর মহিমা ব্যাখ্যান। দ্বিজ রতিদেবের রচনা বেশ কবিত্বপুর্ণ এবং তার 

মধ্যে কোনে অস্পষ্টত1 বা জড়তা নেই। 

কবিচন্দ্র উপাধিধারী একজন কবির একখানি শিবায়ণ কাব্য পাওয়া 

গেছে। কাব্যখানি আনুমানিক ১৯৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। কবিচন্্র 

একদ্দিকে পৌরাণিক চিজ্রও একেছেন, অন্তদিকে আমাদের অভ্ভীব-অভিযোগ- 

পুর্ণ সংসারের বাস্তব চিত্র তার লেখনীতে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে । তার 
শিব-পার্ধতী প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে সমাজের দারিপ্র্য-ক্রিষ্ট নিয়বিত্তের আলেখ্য 

জীবস্ত হয়ে ফুটে উঠেছে । কবিচন্দ্রের রচনায় বৈষ্ণবধর্মের যথেষ্ট প্রন্ভাব 
আছে। তিনি ব্রজবুলিতে কয়েকটি মধুর পদও রচনা করেন। 

চণ্ডী ও অন্যান্য দেলী-জিহ্বস্রক কাব্য 

এ যুগে চণ্তীকে নিয়ে কয়েকখানি কাব্য রচিত হয়েছে। চণ্তী-মাহাত্ময 
কীর্তন করতে গিয়ে মুকুন্দরীমের পরের বেশীর ভাগ কবিরাই মার্কগ্ডয় চণ্তীর 
অন্ুদরণ করেছেন । মার্কগ্েয় পুরাণের দুর্গাসপ্তশতী ছিল এদের প্রধান 

অবলম্বন। দুর্গা ও চণ্ডীর অভিন্ন দ্প পরিকল্পন1 আগে থেকেই হয়েছে । 
এই ধরণের কাব্য ধারা রচনা! করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন দ্বিজ 

কমললোচন, ভবানীপ্রসাদ রায় এবং বূপনারায়ণ ঘোষাল। কমললোচনের 

নিবাস ছিল রংপুর জেলার ঘোড়াঘাট পরগণার চরখাবাঁড়ী গ্রামে । কমল- 

লোচন সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি চগ্তিকাবিজয়-কাব্য রচনা করেন। 

অন্ধকবি ভবানীপ্রসাদ ও বপনারায়ণ ময়মনসিংহের অধিবাসী ছিলেন; এ'রা 

দুজনেই “ছুর্গামঙ্গল” কাব্য রচনা করেন। সঞ্ধদশ শতাব্দীতে দ্বিজ হরিরাম 
একখানি চণ্ীমঙ্গল কাব্য রচনা! করেন। তাঁর কাব্যে মেদিনীপুরের ঘাটাল 

মহকুমার অন্তর্গত চিতুয়া-বরদাবাটী পরগণার বিদ্রোহী সরদার শোভাসিংহের 
উল্লেখ আছে। কবি শোভাসিংহের আশ্রয় লাভ করেছিলেন। দ্বিজ জনার্দনের 

নামে একখানি ক্ষুদ্র মঙ্গলচণ্ী-পাচালী পাওয়া যায়। এর রচনাকাল সন্বন্ধে 

বিশেষ কিছু জানা যায় না। জনার্দনের কাব্যে কালকেতু-উপাখ্যান নেই, শুধু 
ধনপতি-উপাখ্যান আছে । 
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'রায়মঙ্গল” রচয়িতা বিখ্যাত কৃষ্ণরামদাীস “কালিকামঙগল+ নামে একখানি 

কাব্য রচনা করেছিলেন । কবি তার কাব্যে গরংজীব ও শায়েস্তা খার উল্লেখ 

করেছেন। কাবোর রচনাকাল সম্বন্ধে যে সঙ্কেত পাওয়া যায় তা থেকে মনে 
হয় কাব্যখানি ১৬৭৬-৭৭ শ্রীষ্টাৰ্ে রচিত হয়েছিল । কালিকামঙ্গলের মুখ্য 

বিষয় হচ্ছে বিগ্যান্থন্দরের গল্প । বিগ্যান্ুন্দর কাব্যের রচনা এর আগেও 

হয়েছে । দিঙ্জ শ্রীধর এবং সা বিরিদখানের কাব্যের উল্লেখ পূর্বেই করেছি। 

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম থেকে বিছ্যাস্থন্দর কাহিনী এদেশে প্রচলিত হয়। 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসার্দে তার সার্থক প্রকাশ ঘটে। 

চট্টগ্রাম নিবাসী কবি গোবিন্দদাস একখানি কালিকামঙ্গল রচনা করেন। 

কাব্যের রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে হওয়াই সম্ভব । গোবিন্দ- 

দাসের কাব্যে বিদ্যাস্থন্দরের গল্প ছাড়! বিক্রমাদিত্যের গল্প, মীননাথের 

গল্পও আছে । প্রাণরাম চক্রবর্তী নামে একজন কবিও কালিকামঙ্গল কাব্য 
রচন। করেছিলেন । 

এ যুগে চত্তী, দুর্গা, কালী ছাড়া ছোটে। খাটে| লৌকিক দেবতাদের নিয়েও 
কয়েকখানি কাব্য রচিত হয়। কৃষ্ণরাম দাস ষ্ঠীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল এবং কমলা 

বা লক্ষমীবিষয়ক মর্শলকাব্য রচনা! করেছিলেন । এ সব দেবীর বাঙলার 
নারীদের মুখে মুখে বাঁ ব্রতকথায় আবদ্ধ ছিলেন। অনেক সময় স্থানীয় 

প্রয়োজনে যে দেব-দেবীদ্দের আবির্ভাব ঘটেছিল এযুগে এবং এর পরের যুগে 
তাদের নিয়েও অনেক কাব্য রচিত হয়েছে । অর্থাভাব এবং অঙ্নীভাব যখন 

সমাজকে দুর্বল ও হতাশ করে তুলেছে তখন ধনদ| ও অন্নদার প্রয়োজনও দেখ। 

দিল। অভাবের সংসারে লক্ষ্মী ও অন্নপুর্ণার আশীর্বাদ একান্তই কাম্য । জীবনে 
সচ্ছলতা লাভের স্বপ্নে কমলার আবির্ভাব ঘটেছে । অন্নাভাব দূর করবার 

আকুল আকাক্ষার ফলম্বরূপ আবির্ভাব ঘটেছে অন্নপুর্ণার। বিত্তহীন বাঙালী 
কুবেরের ধনের প্রত্যাশা করেনি । সে চেয়েছে ক্ষুধার অন্ন, মাথ! গুজবার 

পর্ণকুটারখানি । 

রোগ, শোক প্রভৃতি মানুষের জীবনের অবাঞ্ছিত ছুঃখ বয়ে আনে । কিন্তু 
তাকে ঠেকানোও দায়। তবুও যদি কোনে! উপায় থাকে, তারও চেষ্টা তারা 
করেছে । বসন্ত একট মারাত্মক ব্যাধি । তখন তার ভালে! ওষুধও আবিষ্কৃত 

হয়নি। তাই তার প্রকোপ নিবারণের জন্য দৈবাশীর্বাদ প্রয়োজন হল এবং 
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শীতল! দেবীর আবির্ভাব ঘটল । এই প্রয়ৌোজনবোধে কলের! বা ওলাওঠারও 

এক দেবীর স্থট্টি হয়েছিল। সন্তানের কল্যাণ কামনায় ষঠীদেবীর প্রয়োজন 

দেখা দ্রিল। মানুষ একান্তভাবে দৈবনির্ভর হয়ে পড়ল। 

ল্লাম্হ্মজ্চন কাব্য 

সর্প-সম্পফ্িতা মনসা দেবীর পর ব্যান্রদেবত] দক্ষিণরায়ও বাউল মঙ্জল- 
কাব্যের বিষয়বস্তব হলেন । এই ব্যাদ্রদেবতাকে নিয়ে রায়মঙ্গল নামে এক 

নতুন কাব্য রচিত হয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে মনসা, চণ্ডী ছাঁড়া ধর্মঠাকুর 
এবং অন্তান্ত আরও দেব-দেবী নিয়ে ম্ঙ্গলফ্কাব্য রচন] শুরু হয়। এদের মধ্যে 

দক্ষিণরায়ও একজন দেবতা । এই সঙ্গে কুভ্ভীরদেবতা কালুরাঁয় এবং গীর 

বড়খা গাজীরও উল্লেখ আছে। বাঘ এবং কুমীরের উপদ্রব এবং বিজয়ী 
মুসলমানশক্তি সম্বন্ধে আতঙ্ক-_-এসব মিলেই বোধহয় এই রায়মঙ্গলকাব্ের 
গোড়া পত্তন হয়েছিল। ভারতবর্ষে ব্যান্র-পুজ! অতি প্রাচীনকাল হতেই 
আধেতর সমাজে প্রচলিত ছিল। এখনও ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে ব্যান্্র- 

পুজ। প্রচলিত আছে । নেপালে “বাঘভৈরব” নামে এক ব্যাদ্রদেবতা আছেন। 
উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর অঞ্চলের “বাঘেশ্বর”, বিহারের কিষাণদের 'বনরাজা» 

সাঁওতালদের “বাঘ দেবতা?” প্রভৃতির পুজা এখনও ঘট করে হয়। 

কিন্তু বাঙলা দেশের স্থন্দরবন অঞ্চলের অধিবাসীদের ব্যান্রভীতিজনিত 

যে ব্যান্-দেবতার আবির্ভাব ঘটল তার মধ্যে কিছুটা নতুনত্ব আছে। 

রায়মঙ্গলের গল্পটা হচ্ছে এই-- 

বড়দহের ধনী ব্যবসায়ী দেবদত্ত চণ্তীমঙ্গলের ধনপতির মতো বাণিজ্য-যাত্র। 
কালে সমুত্রে সুন্দরবনের প্রতিচ্ছবি দেখেন। তুরঙ্গ দেশের রাজা স্থরথকে 

দ্বেবদত্ত এই ঘটনা বলতেই রাজা! স্থরথ তা দেখতে চাইলেন । দেবদত্ত দেখাতে 

না পারাতে কারারুদ্ধ হন। বহুদিন দেবদত্তের কোনো খোঁজ না পাওয়াতে 

তাঁর পুত্র পুষ্পদত্ত পিতার খোজে যাবেন মনস্থ করে নৌকা তৈরী 
করার জন্ত রতাই নামক এক কাঠুরেকে কাঠ কেটে আনতে আদেশ করেন ।... 
রতাই দক্ষিণরায়ের এলাকার একটি বড় গাছ কাটাতে দক্ষিণরায় ক্রুদ্ধ হয়ে: 
রতাইর ছয় ভাইকে মেরে ফেলার আদেশ দিলেন । রতাই ভ্রাতুশোকে কাতর 

হয়ে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হলে দক্ষিণরায় দৈববাণী করলেন-_রতাই যদ্দি 
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তার ছেলেকে তাঁর সামনে বলি দিতে পারে, তবে তার ভাইদের ফিরে 
পাবে। রতাই ছেলেকে বলি দিতেই দক্ষিণরায় রতাইর ছেলে ও ভাইদের 
বাচিয়ে দিলেন । 

তারপর পুষ্পদত্ত নৌকা নিয়ে পিতার খোজে বের হলেন। পুষ্পদত্তের মা 
দক্ষিণরায়ের কাছে পুত্রের কল্যাণ প্রার্থনা করাতে দক্ষিণরায় প্রতিজ্ঞা করলেন 

যে পুষ্পদত্তকে রক্ষা করবেন। যাবার পথে পুষ্পদত্ত দক্ষিণরায়ের পুজার স্থান 

এবং বড়খা গাজীর পীঠস্থান দ্রেখলেন। তাদের সম্বন্ধে কিছুই জানেননা বলে 

পুষ্পদত্ত নৌকার কর্ণধারের কাছে এদের-বৃত্তান্ত জানতে চাইলেন । কর্ণধার বলল, 
--বহুদিন আগে ধনপতি সদাগর নামে এক শ্রেগী বাণিজ্যে যাবার পথে 

দক্ষিণরায়ের পুজা করে। কিন্তু সে বড়খা গাজীকে পুজা করেনি। উপরস্ত 
পীর গাজীর ফকিরদেরও মেরে তাড়িয়ে দেয় । গাজী সব শুনতে পেয়ে আদেশ 

করলেন দক্ষিণরায়কে বেধে আনতে । ফলে দক্ষিণরায় ও পীরের মধ্যে বাধল 

ভীষণ যুদ্ধ। সম!নে সমানে যুদ্ধ, কেউ কাউকে হারাতে পারে না। এদিকে 
পৃথিবী ধ্বংস হবার উপক্রম হ*ল। তখন ভগবান অধ-শ্রীরুষ্ণ ও অধ-পয়গস্থর 
বেশে এসে প্রমাণ করে দ্িলেন_-তিনি হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েরই ঈশ্বর। 
তার আবির্ভাবে বিরোধের অবসান ঘটল। এবং তখন থেকে পীরের পুজা, 

দক্ষিণরায়ের পুজা এবং কালুরায়ের (কুম্তীর দেবতা ) পুজার স্থান ও নিয়ম 
নিদিষ্ট হ'ল। শুধু একজনের পুজা করলে চলবেনা, সবারই পুজা করতে 
হবে। পরের দিকের গল্প একেবারে শ্রমস্ত-উপাখ্যানের মতো । পুষ্পদত্তও 

স্বন্দরবনের প্রতিচ্ছবি রাজ স্থরথকে দেখাতে না পেরে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। 

পরে দক্ষিণরায়ের কৃপায় রেহাই পেয়ে রাজাকে স্বন্দরবনের প্রতিচ্ছবি দেখিয়ে 

পিতাকে উদ্ধার করলেন, এবং রাজা স্রথের কন্তাকে বিয়ে করে দেশে ফিরলেন । 

রায়মঙ্গলে হিন্দু মুসলমান বিরোধের অবসান ঘটাঁবার একটা চেষ্টা দেখতে 

পাই। পীর গাজী, দক্ষিণরায় প্রভৃতি দেবতা হিন্দু-মুসলমান উভয়ের দ্বারা 
পুজিত হন। রায়মঙ্গলের কাহিনীর মধ্যে আমরা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক 

কল্যাণ-মিশ্রণের প্রয়াস লক্ষ্য করি। এযুগে মুখ্যতঃ বিরোধ ছিল হিন্দু-মুসল- 

' মানের । এই সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবসানের একট! আবেদন রায়মঙগলের 

মাঝে আছে। হিন্দুর সমাজ-ব্যবস্থায় যে বিরোধ ছিল রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্ধয়ে তা 
গৌণ হয়ে গিয়েছিল । 
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দক্ষিণরায় ও বড়খ! গাজীর পুজা চব্বিশ পরগণাঁর অনেক অঞ্চলে প্রচলিত 
আছে। হিজলী কালুরায়ের পীঠস্থান। কিন্তু ময়মনসিংহ অঞ্চলেও পীর 
গাজী ও কালুরায়ের গান প্রচলিত আছে । পূর্ববঙ্গের বরিশাল অঞ্চলে ব্যান 
এবং কুস্তীর এই দুই দেবতার পুজার প্রচলন রয়েছে । 

রায়মঙ্গল কাব্য ছুয়েকখানার বেশী রচিত হয়নি। হয়ত মুখে মুখে এর 

গল্প প্রচলিত ছিল। পরে মঙ্গলকাব্যে সে গল্প কাব্য-রূপ লাভ করে। রায়- 
মঙ্গলের প্রথম রচয়িতা হচ্ছেন কষ্ণরাম দাস। কাব্যটির রচনাকাল ১৬৮৬ 

ীষ্টাবব বলে ধরে নেওয়া যায়। কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গল, যচীমর্গল ও শীতল 

মঙ্গলের কথা পুর্বে উল্লেখ করেছি । কুষ্ণরামের রায়ম্ঙ্গল কাব্য বাঙ্ল! 

সাহিত্য ও সমাজের ইতিহাসের উপকরণের দ্রিক থেকে খুবই গুরুত্বপুর্ণ । তিনি 
তার কাব্যে মাধবাচার্য বলে রায়মঙ্গল রচয়িতা একজন কবির নাম উল্লেখ 

করেছেন। কিন্তু মাধবাচার্ধের কাব্যখানি পাওয়া যায়নি। 

কষ্ণরামের কাব্য ছাড়া রায়মঙ্গলের আর কোনো উল্লেখযোগ্য রচয়িতাঁর 

পরিচয় পাওয়া যায় না। বাঙলা মঙ্গলকাব্যধারায় “রায়ম্জলের” স্থচনার 

গতান্গগতিকতা৷ থাকলেও হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্ম-সংস্কৃতির এক্য- 
পরিকল্পনায় তাতে কিছুটা নতুনত্ব প্রকাশ পেয়েছে। এই মিলন কামন! 
ধর্মমঙ্গলেও পরোক্ষভাবে আছে। জাতি গঠনের পক্ষে এই মিলন যে একান্ত 
কাম্য তার আভাস আমরা ইলিয়াশ শাহী আমলের রাজনৈতিক পটভূমিকায়ও 
দেখতে পেয়েছি। 

ধ্রর্সম্মিজ্চল ক্গান্য 

সপ্তদশ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্যধারায় ধর্মমঙ্গলকাব্যের আবির্ভাব এক 

অভিনব ব্যাপার। এ যুগের অনেক আগে থেকেই ধর্মঠাকুরের ছড়া, পুজা- 

পদ্ধতি ইত্যার্দি প্রচলিত ছিল। কিন্তু একটা উপাখ্যান গ*ড়ে উঠে সাহিত্য- 

রূপ লাভ করতে করতে প্রীয় সপ্তদশ শতাব্দী গড়িয়ে এল । প্রাচীনযুগে যে 
ধর্মঠাকুর ছিলেন তার পুজা পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে প্রচলিত থাকলেও বর্তমান 

দিনে পশ্চিম বঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে ধর্মঠাঁকুরের পুজ! সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। ধর্ম 

ঠাকুর প্রথমত নিম়শ্রেণী হিন্দুদের দ্বারা পুজিত হতেন । বর্তমানে উচ্চবর্ণের 

হিন্দুরাও ধর্মঠাকুরের পুজা করে থাকেন। আগে ভোমশ্রেণীর লোকেরাই 
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ধর্মঠাকুরের পুজা করত। ধর্মপুজার পুরোহিতরা ডোমপত্তিত ছিলেন। 
ধর্মমঙলেও দেখি লাউসেনের দক্ষিণ হস্ত হচ্ছে কালু ডোম। অভিজাতশ্রেণীর 

লোক ধর্মঠাকুরকে প্রথমে আমলই দেননি । ধর্মমঙ্জল রচয়িতা মাণিক গাঙ্গুলী ত 

জাত যাবার ভয়ে বলেই ফেললেন, “জাতি যায় তবে প্রভু যর্দি করি 

গান।, ধর্মঠাকুরের ব্রাহ্ষণেতর সমাজের পুজারীরাও ব্রাহ্মণদের উপবীত 

ধারণ করার মতে। তাত্র ধারণ করেন। ধর্মঠাকুরের পুজার তিনটি রকমভেদ 

আছে। কোথাও ধর্মঠাকুর কুলদেবত] হিসাবে নিত্য পুজা! পাচ্ছেন, কোথাও 

সমস্ত গ্রামবাসী মিলিত হয়ে বছরে একবার ঘট। করে তার পুজা করে। এ 

ধরণের উৎসবের চিহ্ন বর্তমানে গাজনের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে বলে মনে 

হয়। আবার কোথাও বা! মানৎ করে ধর্মঠাকুরের পুজা হয়। মুখ্যতঃ পুত্র- 

কামনা করেই মানৎ করা হয়। এখন এই তৃতীয় রকমের পুজার বিশেষ 

প্রচলন নেই। 
ধর্মঠাকুরের উদ্ভব সম্বন্ধে নান। মত প্রচলিত আছে। ধর্মের কোনো মুতি 

নেই। ধর্মের প্রতীকম্বরূপ পাথরকে ভক্তরা পুজা করে । এই পাথর কোনো 

জায়গায় কুর্মাকৃতি, কোথাও বা দেখতে ডিমের মতো । যমের আরেক নাম 

ধর্মরাজ। কিন্তু ধর্মমঙগলের ধর্-যমরাজ নন। মহামহোপাধ্যায় ৬হরপ্রসাম 

শাস্ত্রী মহাশয় ধর্মঠাকুরের মধ্যে বৌদ্ধ-প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছিলেন । 

তিনি মনে করেছিলেন, ধর্মঠাকুর ও বুদ্ধদেব অভিন্ন। মনে হয়, 

বুদ্ধদেব ও ধর্মঠাকুর অভিন্ন না হলেও ধর্ম পুজার মধ্যে লৌকিক বৌদ্ধ ধর্মের 
প্রভাব প্রচ্ছন্নভাবে আছে । আমরা ধর্মঠাকুরকে ধবল প্রভৃতির রোগের 

স্ট্টিকর্তা ও আরোগ্যকারী দেবতারূপে দেখতে পাই । অপর দিকে তিনি 

শম্তাদিরও দেবতা । শস্তাদি ও ধবল রোগের যে ধর্মদেবতাকে পাচ্ছি, তিনি 

হয়ত প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ এবং লৌকিক কোনো ধারা থেকে উদ্ভৃত। শস্যাদির দেবতা 

হিলাবে ধর্মঠাকুর ও শিবের মধ্যেও একটি সাধর্ম্য থাক অসম্ভব নয়। পাথর 

পুজারও একট কারণ অন্ুর্ীন করা যায়। যেখানে মাটির বন্ধ্যাত্ব হেতু শহ্যাদি 

জন্মায় না, যেখানে মাটি পাথরে পরিণত হয়েছে, সেখানে পাথর বা শিলা! 

পুজার প্রচলন বেশী ছিল। অন্ুর্বর শক্ত পাথরের মতো মাটির কাছে করুণ! 

ভিক্ষা করা শুধু ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর নানা দেশে প্রাচীন দিন থেকেই 

প্রচলিত ছিল। শক্ত মাটিকে নরম করার জন্য, তাতে ফসল ফলাবার জন্য 
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মানুষের মধ্যে যে আকুলতা, তা ওই পাথর-পুজার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে । 
স্যঙ্টির পক স্বরূপ যোনিপীঠ ও লিঙ্গদেবের পুজা প্রাচীন কাল থেকে 
প্রচলিত ছিল। ধবল ও কুষ্ঠরোগের প্রাছুর্তাব যেখানে বেশী সেখানে এখনও 
ধর্মঠাকুরের পুজার বহুল প্রচলন আছে। 

ধর্মঠাকুরের সঙ্গে স্র্যদেবেরও একটা সম্পর্ক আছে। ্ু্যপুজা আর্ধরা 
ভারতের আদিবাসীদের কাছ থেকেই নিশ্চয় পেয়েছিলেন। পরের দিকে 

প্রাগবৈদিক ও বৈদিক স্থ্ধদেবতা ধর্মঠাকুরের সঙ্গে এক হয়ে গেছেন। 
ধর্মপুজ|! বিধানে ধর্ম ও স্্ধদেব অভিন্ন । কুমারী মেয়েরাও স্ূর্ধের পুজা! করেন । 

কুমারী ব্রতের স্থর্যের পুজা একান্তভাবে মেয়েরাই করে থাকেন। পুরুষরা এর 
পুজা করেন না। 

কুর্মাকৃতি পাথর ধর্মের প্রতীক হওয়াতে কেউ কেউ মনে করেন যে তিনি 

হয়ত কুর্মদেবতাই হবেন। 
ধর্মঠাকুর শিব ও বিষ্ণুর সঙ্গে অর্বাচীন কাল থেকে অভিন্নব্ূপে পরিকল্পিত 

হন। শেষের দ্রিকে তিনি জুতা-মোৌজা-পর। শ্বেত অশ্বারূঢ় বীর সিপাহী যোদ্ধা । 

শেষের পরিকল্পনায় তিনি অনেকট] মুসলমান রাঁজশক্কিব প্রতীক | তবে যোদ্ধু- 

বেশী ধর্মের পরিকল্পন। বোধ হয় এর আগেই গ্রহণ করা হয়েছিল। নিয়শ্রেণীর 
জনসাধারণ ধর্মঠাকুরকে গোঁড়ের স্থলতান হিসাবেও কল্পনা! করেছেন । মুসল- 
মানদের আবির্ভীবে তখন দেশবাসীর মনে যে বিস্ময় ও আতঙ্ক স্থষ্টি করেছিল 

এবং অভিজাতশ্রেণীর দ্বারা নিপীড়িত দরিদ্র নিম্নবর্ণের জনসাধারণ যখন 

মুসলমানদের হাতে উচ্চশ্রেণীর লোকের দুর্ভোগ ও লাছনা দেখে আনন্দিত 

ও উৎসাহিত হয়েছিল তখনই সম্ভবত ধর্মঠাকুর বিদেশাগত মুসলমান শক্তির 

সঙ্গে এক হয়ে যান। ধর্মমঙ্গলে বলা হয়েছে__ 

হাসা ঘোড়া খাসা জোড়া পায়ে দিয়া মোজা । 

অবশেষে বোলাইলে গৌড়ের রাজ! ॥ 
হিন্দুকুলে বোৌলাইলে ধর্ম অবতার।” 
মোমিনকুলে বোলাইলে খোদায় খোন্কার ॥ 

ধর্মঠাকুর-__প্রাক্-আর্ধ ও বৈদিক সূর্য, কুর্মাকৃতি পাথর, শৈব যোগীদের ধর্ম 
মত, অন্-আর্ধ ধর্ম-সংস্কার, বৌদ্ধমত ও নানা লৌকিক সংস্কারের মিশ্রিত 
২স্করণ। এর সঙ্গে পরে মুসলমানশক্তির মিশ্রণও ঘটে । আবার ইনি সম্ভবত 
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রণদেবতা। মুসলমান শক্তির কথা বাদ দিলে বাঁকিগুলির মিশ্রণ সম্ভবত বৌছ 
যুগেই ঘটেছিল । শৈব মতের সঙ্গে ধর্মঠাকুরকে সম্পূর্ণভাবে এক করে দেখাও 
সম্ভব নয়। তার একটি কারণ, শিবপুজায় বলিপ্রথা নেই । কিন্তু ধর্মপুজায় 

ছাগল, কবুতর, এমনকি শৃকরও বলি দেওয়া হয়। ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য বর্ণনায় 

দেখা যায়, তিনি অনাবৃষ্টি ও অজন্মার সময় মানুষকে রক্ষা করেন, আবার 

ধবলকুষ্ঠ, চক্ষুরোগ প্রভৃতি নিরাময় করেন। নারীর বন্ধ্যাত্ব ঘুচিয়ে পুত্রদীনও 
করেন। ধর্মঠাকুরের দলুরাঁয়, কাকড়াবিছা, শীতলনারায়ণ, অন্কূলকোলা, 

বাকুড়া রায়, যাত্রাসিদ্ধি রায়, কালুবায়, কৌতুকরায়, বুড়ারায় প্রভৃতি অন্ত 
কতকগুলি নামও পাওয়া যাঁয়। কুস্তীর দেবতার নামও কালুরায়। 

ধ্বর্মমজ্ষলক্ষান্যেল্ বিঅস্্স্ভ 

ধর্মমঙ্গলে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য কীর্তনই হ'ল প্রধান বিষয় । ধর্মঠাকুরের 

পুজাপদ্ধতির কথাই শুধু বললে চলে ন|। তাই তর পুজা না করলে 
জীবনে কতখানি ক্ষতি স্বীকার করতে হয় এবং পুজা! করলে কি অলৌকিক 
আশীর্বাদ লাভ কর যায় তা বোঝাবার জন্য গল্প? স্থষ্টি করতে হয়েছে। 

ধর্মমঙ্গলে এই গল্লের প্রধান অংশ ছুটি হ'ল, সদাখণ্ডের গল্প এবং 

লাউসেনের গল্প। ধর্মমঙ্গলের গোড়াতে আছে স্থষটিতত্ব। এই স্থষ্টিতত্ব 

বিভিন্ন জাতি প্রাচীন যুগ হ'তে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছে। ধর্মমঙ্গলের 
সৃ্টিতত্ব একটু নতুন ধরণের। পুরাণ প্রভৃতিতে যে হষ্টিতত্ব আছে তার 
সঙ্গে ধর্মমগলের স্যট্টিতত্বের মিল কম হলেও খগ.বেদের ক্্িতত্বের সঙ্গে 
বেশ কিছুটা মিল আছে। শশন্তপুরাণ' নামে ধর্মের যে পুজাপদ্ধতি গ্রশ্থ 
আছে তাতে এবং অন্তান্য ধর্মম্জজলেও এই স্থস্টিতত্ব দেওয়। আছে। এই 

সৃষ্টিতত্বে বল! হয়েছে, স্্টির প্রান্কীলে কোনো বর্ণ, চিহু, কিছুই ছিলনা, 

সবই শুন্ভ। নিরঞ্জন নিরাকার প্রভুর মনে কৃষ্টির ইচ্ছা জাগল। তিনি 
যখন শুন্যে ভাসমান, তখন তার নিঃশ্বাদ থেকে জন্সাল “উলুক*। তারপর 

তিনি তৃষ্টি করলেন, জল, স্থল এবং আছ্যাশক্তিকে । আছ্যাশক্তিকে বিবাহ 

করেই শুন্দেব বা নিরঞ্জন নিরাকার প্রভু ব1 ধর্মঠীকুর গেলেন বন্ুক1 নদীর 

তীরে তপন্তা করতে । এদিকে আগ্চাশক্তির চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাতে তা থেকে 
কামদেব জন্মাল। আর অকালে ধর্মের ধ্যান ভাঙল এবং “বন্ধুকায় কালকুট 
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বিষ উপজিল।; আগ্যাশক্তি মনের দুঃখে আত্মহত্যা করার উদ্দেশ্তে সেই 

কালকুট বিষ পান করলেন। কিন্ত-_ 

বিষপান কৈল দেবী মবিবার তরে। 

ত্রিদেব1 জন্মিয়! গেল দেবীর উদ্রে || 

দেবীর উদরে ব্রহ্মা, বিষণ, শিব জন্মগ্রহণ করলেন । জন্মগ্রস্থণ করেই তিন 

জন গেলেন তপন্তা করতে । বারে! বছর পর ধর্ম এলেন মৃতদেহদূপে তাদের 

পরীক্ষা করতে । পরীক্ষাঁয় উত্তীর্ণ হলেন শিব । এবার ধর্মের মৃতঙ্গেহ সংকারের 

প্রয়োজন । ধমের মৃতদেহ শিবের কোলে রেখে কাষ্ঠরূপ বিষু এবং ব্রহ্মার 
নিংশ্বাসজাত অগ্নির দ্বারা মৃতদেহ সৎকারের সময় আগছ্যিশক্তি ছুটে এসে ধর্মের 

সঙ্গে সহমরণে গেলেন। 

এখানে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে শিবের কিছুটা সাদৃশ্য আছে। মনে হয়, পৌরাণিক 

কাহিনী কিছু কিছু অংশ লৌকিক ধর্মঠাকুরের সঙ্গে মিশে কাহিনীর অংশে 
কিছুটা অভিনবত্ব এনে দিয়েছিল। ধর্মপুরাণের সদদাখণ্ডের গল্প হল এই-__ 

ধর্মের পুজা প্রচারের জন্য আদিতা পৃথিবীতে রামাই পণ্ডিতরূপে জন্মগ্রহণ 
করবেন । ধর্মঠাকুর উলুককে নিয়ে তার আদিভক্ত সদাডোমের কাছে 

গেলেন তাকে পরীক্ষা করতে । ভাঙা ছাতা মেরামত করবার জন্য সদার 
বাড়ী এলেন। সদ! ভালে! করে তার ছাতা সারিয়ে দিতে তিনি যথারীতি 
মূল্য দিতে গিয়ে তার বাড়ীতেই আতিথ্য গ্রহণ করতে চাইলেন। সদ! 
পড়ল বিপদে । স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে পালাতে গিয়েও পারলন।। 

শেষে অতিথিসৎকারের সব ব্যবস্থা করার পর ধর্মঠাকুর যখন জানলেন 

সদাভোম অপুত্রক, তখন তিনি বললেন, 'আ্াটকুড়ার ঘরেতে পারণ। নাই 
করি”। সদা ছুঃখে আত্মহত্যা করতে গেল। ধর্মঠাকুর তখন পুত্রলাভের বর 
দিলেন । সদাভোমের বউ বলল, আমার পুত্র যদি হয় তাহ'লে সেই পুত্রকে 

ধর্মের কাছে বলি দেব।” কিছুর্দিন পর সদাডোমের একপুত্র হ'ল, তার নাম 

রাখা হল লুইধর। লুইধর যখন বড়ো হ'ল তখন একদিন রাজ! “হরিচন্্র 
( হরিশ্ন্দ্র) সদা-ডোমকে বলল, “তোমার ছেলেকে আমার বাগানের রক্ষক 
নিযুক্ত করলাম, ওকে পাঠিয়ে দিও কাজ করতে” | লুইধর সেই থেকে রাজার 
বাগানে কাজ করে আর গুল তি নিয়ে পাখী মারে । একদিন সে 'উলুকণকে 
আঘাত করে বসল । “উলুক* ধর্মঠাকুরকে নালিশ জানাল । ধর্মঠাকুরের মনে 
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পড়ল সদাডোমের বউএর প্রতিজ্ঞার কথা। তিনি কৈলাস থেকে এলেন 
আবার তাদের পরীক্ষা করতে । এখানে দেখছি, ধমও শিব উভয়েরই বাঁস 
কৈলাসে। সদার ঘরের কাছে এসে ডাক দিলেন, “সদা, বাড়ী আছ? 
সদ! গল! শুনেই বুঝল, এতদিন পরে আবার সেই ব্রাহ্মণ এসেছেন। সদা 
তালপাঁত। ঢাক। দিয়ে ঘরে লুকিয়ে রইল | সদার বউ বলল, ঘ্ঘরের মানুষ 
বাইরে গেছে” । তখন ধমণঠাকুর উলুককে দিয়ে এমন ঝড় বইয়ে দিলেন যে 
সদার ঘর উড়ে গিয়ে পড়ল বল্প,কাঁর জলে | ধমঠাকুর দেখেন সদ! তালপাা 
ঢেকে লুকিয়ে আছে। ধর্মঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, “আমাকে দ্রেখে কেন 
লুকিয়েছিলে ?' সদা করুণভাবে বলল যে, সবাই তাকে বেগার খাটায়, তাই 
বেগার খাটার ভয়ে লুকিয়েছিল। 

সন্ন্যাসী মহন্ত যায় এই পথ সোজ|। 

ধর্যা নিয়া আমার ঘাড়েতে দেই বোঝ! ॥ 

নিষ়শ্রেণীর দরিপ্রের উপর সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকের অত্যাচারের 
ছবিটি এখানে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে । 

তারপর ব্রাহ্মণ চাইলেন সদাভোমের বউএর প্রতিজ্ঞ।মতে। তার পুত্রের 

মাংস। এখানে হরিশ্চন্দ্র পালার গল্পের মতোই হবে। হরিশ্ন্রের সত্রীরও 

ধর্মের আদেশমতে | পুজ্রের মাংস রান্ন। করে দিতে হয়। পরে অবশ্যি 

ধর্মের আশীর্বাদে পুত্র রোহিতাশ্বকে ফিরে পান । মনে হয়, স্দাখণ্ডের গল্পের 
এই শেষ অংশটুকু হরিশ্ন্দ্র পালার সঙ্গে মিশে গেছে। 

সাংজাত খণ্ডে রামাই পণ্ডিতের কাহিনী বল! হয়েছে। আদিত্যদেব 
ধর্মের আদেশে প্রচণ্ড মুনির ঘরে রামাই পণ্ডিত রূপে জন্মগ্রহণ করেন। 

নানা কারণে প্রচণ্ড মুনির উপর তখন অন্তান্ত মুনিরা সন্তষ্ট ছিলেন না। 
তাই তাঁর পরলোক গমনের পর সবাই ঠিক করল, বালক রামাইকে তার 
পিতার মৃতদেহ সৎকারের ব্যাপারে কেউ সাহায্য করবেন না । মার্কগ্েয় 

প্রভৃতি সবাই এ ব্যাপারে একমত হলেন । তাঁরা ঠিক করলেন, "মুনির নন্দন 
রামে শৃদ্র কর্যা রাখ।” রামাই যখন উপবীত ধারণ করতে চাইলেন তখনও 
মার্কগডেয় তাকে নানা ছলনায় বিদায় করে দিলেন। শেষে ধর্মঠাকুরের 

আদেশে তিনি তাম্র উপবীত ধারণ করে ধের পুরোহিত হলেন। মার্কণেয় 

সব শুনে রামাই এবং তার আরাধ্যদেবতাকে নান কটুক্তি করলেন। সেই 
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অভিশাপে মার্কগেয়ের গায়ে ধবলকুষ্ঠ দেখ! দিল | শেষে রামাইএর দয়ায় 

মার্কগ্ডের ধবলকুষ্ঠ রোগ থেকে আরোগ্যলাভ করেন। তখন মার্কণেয় 

মুনিও রাঁমাইকে ব্রাঙ্ষণ বলে স্বীকার করে নিলেন। রাজ! হরিশ্চন্দ্রের ধর্ম- 

পুজার প্রধান পুরোহিত হলেন এই রামাই পণ্তিত। কিন্তু উচ্চবর্ণের 
ব্রাহ্মণদের কাছে রামাই পণ্ডিতের সম্মান তেমন বাঁড়েনি। 

ধর্মপুজাপদ্ধতির আরস্তে “বারমতি, (বার্মতি-_দ্বারমুক্ত) বা ্রভরার পাল! 

এবং গাজনের শেষের দিনে ঘরভাঙা বাঁ “জালালি কলিম! বেড়জাঙ্সালি) গাওয়া 

হয়। “জালালি কলিমায়' তুর আক্রমণ কালের ইতিহাসের ইঙ্গিত রয়েছে 
বলে মনে হয়। 'জালালি কলিমা” বা নিরঞগুনের কম্মায় উক্ম।) দেখতে পাই, 

প্রকৃতিপুগ্জের পাপের ফলে “কলাস তেজিয় ধর্ম মায়ারূগী হৈল খোন্দকাঁর_-* 

এবং তিনি হিন্দুর উপর অত্যাচার করছেন, “দেউল দেহারা” ভেঙে দিচ্ছেন। 
“ছোট জালালি'র অর্থ বোঝা ছুষ্ষর। সেখানেও খোন্কাররূপী ধর্মই হিন্দু 
মুসলমান উভয়েরই নিয়ামক । ধমপুজার প্রধান লক্ষ্য পুত্রকামনা হলেও 

ধর্মঠাকুরের গাজনে কৃষিকার্,র কারিগরি, ব্যবসা প্রভৃতি সব কিছুরই 

উল্লেখ রয়েছে । 

ধমণঠাকুরের মধ্যে রাজশক্তিরও রূপ দেখতে পাই। তার সেবকদের 
উপাধিও অনেকট1 রাজোচিত | যোদ্ধবেশী ধর্মঠাকুরের রূপও রাজার মতোই । 

রামদাস আদক বলছেন-__ 
শ্বেত অশ্থে চাপি ধর্ম রাউতের বেশে । 

দয়া করি দেখা দিল দীন রামদাসে ॥ 
ধর্মঠাকুরের উপর এই রাজশক্তির আরোপ হয়ত মুসলমান শক্তির আবি- 

ভাবের আগেই শুরু হয়, এবং মুসলমানদের আবির্ভাবের পর তা আরও 

জোরালো হয়ে দেখা দেয়। 
ধর্মপুজাবিধান গ্রভৃতি সংকলিত হবার পর যখন ধর্মমঙ্গলকাব্য রচিত 

হল তখন কাব্যের প্রধান বিষয়বস্ত হ'ল লাউসেন-রঞ্জাবতীর পালা। পালাটি 

হচ্ছে এই-_- 
ময়নাগড়ের সামস্তরাজ কর্ণসেনের ছত্রপুত্র ঢেকুরের বিজ্লোহী ইছাই 

ঘোষকে দমন করতে গিয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়। বুদ্ধকর্ণসেন পরে 

গৌড়ের রাজার অন্ছরোধে তার শ্তালিক। রঞ্জাবতীকে বিবাহ করেন। এই 
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বিবাহে রপ্জাবতীর ভ্রাতা মহাপাত্র-মন্ত্রী মহামদের আপত্তি ছিল। রঞ্জাবতী 
ধর্মঠাকুরের সেবিকা ছিলেন | পুত্রলাভের জন্য ধর্মঠাকুরের 'থানে তিনি 
শালে ভর দিয়ে পুকজ্স লাউসেনকে লাভ করেন। 

মাতুল মহামদের ইচ্ছা ছিল লাউসেনের জীবন বিনষ্ট করার। কিন্ত 
ধর্মের কপায় তিনি কিছুই করতে পারলেন না। লাউসেন লেখাপড়ায় ও 

ুদ্ধবিদ্যায় অসাধারণ ব্যুৎ্পত্তি লাভ করেন। লাউসেনের ইচ্ছা হল গোড়ে 
গিয়ে তার বানহ্ুবলের পরীক্ষা দেন। তিনি তার পোষ্য-ভ্রাতা কর্ূুরধবলকে 

নিয়ে গৌড়ে চললেন । পথে তিনি ব্যাস্ত হত্যা! করলেন, কুমীরকে পরাজিত 

করলেন। শেষে গণিক1 প্রভৃতি অসতী নারীদের হাত থেকে ধর্সের” কৃপায় 

রক্ষা পেয়ে গৌড়ে পৌছালেন। সেখানে তিনি বীরত্ব দেখিয়ে অনেক 
পুরস্কার লাভ করে দেশে ফিরবার পথে কালুডোম ও তাঁর স্ত্রীকে ময়না- 

গড়ে নিয়ে এলেন। কালুডোম হ'ল লাউসেনের দক্ষিণহস্ত। 
মহামদের চক্রান্তে গোৌড়েশ্বর লাউসেনকে পাঠালেন কামরূপরাজের 

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে । যুদ্ধে জয়ী হয়ে লাউসেন কাঁমরূপ-রাজকন্ত! কলিঙ্গাকে 

বিবাহ করেন। আসার পথে মঙ্গলকোটের রাজকন্যা অমল এবং বর্ধমানের 

রাঁজকন্তা বিমলাকেও তিনি বিবাহ করেন। 

সিমূলের রাজা হরিপালের কানাড়া নামে এক কন্তা ছিল। কানাড়া 
ধর্মরায়ের আশ্রিতা। গৌড়েশ্বরের ইচ্ছা ছিল তাকে বিবাহ করেন। কানাড়াকে 
বিবাহ করার এক ভীষণ সর্ত ছিল। লোহার গণগ্ডার যে খড়গ দিয়ে কাটতে 

পারবে সেই কানাড়াকে বিবাহ করতে পারবে । গোৌড়েশ্বর পিছিয়ে পড়লেন । 
লাউনেন লোহার গপ্ডারের মুণ্ডচ্ছেদ ক'রে কানাড়াকে বিরাহ করেন। 

লাউসেনকে আবার পাঠানো হ'ল ঢেকুরের ইছাই ঘোষকে দমন করতে। 

ছইদলে ভয়ানক যুদ্ধ হওয়ার পর লাউসেন বিজয়ী হলেন। কিন্তু হামদের 
চক্রান্তেরও শেষ নাই, লাউসেনেরও পরীক্ষার শেষ নাই। গৌড়ে বস্তা হ'ল। 
গোৌড়েশ্বর আদেশ করলেন এ বন্যার বেগ লাউসেনকে প্রশমিত করতে 

হবে। লাউসেন বৃষ্টি ও বন্য! থামালেন। তারপর আদেশ হ'ল পশ্চিমে 
সুর্ধোদয় দেখাতে হবে । লাউসেন ধর্মঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে তিনি 

তুই হয়ে পশ্চিম্দিকে কৃর্যোদয় দেখালেন। এই অলৌকিক ব্যাপারের 
সাক্ষী ছিল হরিহর বাইতি। মহামর্দ চেষ্টা করল হুরিহরকে লোভ দেখিয়ে 

১১ 



১৬২ বাঙ্ল! সাহিত্য পরিক্রমা 

মিথ্যা সাক্ষী দেওয়াতে । বশ করতে না পেরে মিথ্যা অভিযোগে তাকে শৃলে 
দিল। লাউসেন গৌড়েশ্বরকে ধর্মের কৃপায় পশ্চিমে সর্যোদ্য় দেখালেন । এদিকে 
মহামদ লাউসেনের অবর্তমানে ময়নাগড় আক্রমণ করে তা দখল করে বসে। 

কালুডোম মহামদের সঙ্গে যুদ্ধ করে বীরের মতো প্রাণ দেয়। অন্তঃপুর রক্ষা 

করতে গিয়ে কালুডোমের বউ লক্ষ্যাও প্রাণ দেয় । অবশেষে লাউসেনের স্ত্রী 
কানাড়ার কাছে পরাজিত হয়ে মহামদ পালিয়ে যায়। লাউসেন দেশে ফিরে 

ধর্মের স্তব করতেই ময়নাগড়ের যুদ্ধে যারা মরেছিল সবাই "বেঁচে উঠল 
কিছুদিন রাজত্ব করার পরে পুত্র চিত্রসেনের হাতে রাজ্যভার দিয়ে লাউসেন 
সপরিবারে স্বর্গে চলে গেলেন। এই হ*ল ধর্মম্ঙগলের প্রধান গল্প। 

ধর্মায়ণ কাব্যধারার ধর্মপুজ।পদ্ধতিবিষয়ক ছড়া ইত্যাদির সাহিতাক 

মূল্য তেমন কিছু নেই। তবে সদীখণ্ডে, লাউসেন-রঞ্তাবতী পালায় মানব- 
রসবোধের দৃষ্টান্ত কিছু কিছু পাওয়া যায়। ধর্মমঙ্গলের কাহিনীর আড়ালে 

প্রচ্ছন্নভাবে যদি কোনে! সত্য থেকেও থাকে, অলৌকিকত্বের বাহুল্যে তা 
খুঁজে বের করা দুফর। এদেশে যে যুগে গণশক্তির অভ্যু্থান ঘটেছিল সে 
সময়ের একটা গৌণ ইঙ্গিত যেন এই কাব্যে রয়েছে। ধর্মমজলে গণশ্রেণীর 
ংবাদ পাওয়া যায়। তখনকার সামস্তরাজদের সহায়ক ডোম, বাগ.দী প্রভৃতি 

রয়েছে । অপরদিকে গোপশক্তিও বিদ্রোহ করছে । 

ধর্মমঙ্গলের কাহিনী অনেকট! উপকথার মতো । তাতে শোর্ধবীর্ষের 

অভাব নেই। এই কাব্যকে বীররসপ্রধান কাব্য বলা যেতে পারে। 
কবির অলৌকিকতার অবতারণা করতে গিয়ে মানবরসকে উপেক্ষা 
করেননি । তার] যে-সব সাধারণ শ্রেণীর মানবচরিজ্র একেছেন তার মধ্যে 

একটা সহজ ও সাবলীল রূপাঙ্কনের কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে । কবির! 

নিজেদের সুখছুঃখের কথাও বিশদভাবে বলে গেছেন । দারিজ্র্য-পীড়িত 

বাঙালী কবির বহু আয়াস-লন্ধ ক্ষুধার খাছ্য হয়ত বাতাসে উড়ে যায়, নয়ত 

পাধীতে ছে মেরে নিয়ে যায়। অনেক দুঃখ পাবার পর তারা ধর্মের আদেশে 

তর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে ছুঃখমুক্ত হন। মুকুন্দরামের পর থেকে নিজের 

কথা বিস্তারিতভাবে বলার যে রীতি প্রায় সব মঙ্গলকাব্যের রচয়িতাদের 

মধ্যেই দেখা গিয়েছিল, ধর্মমঙ্জল রচয়িতার্দের বেলায় তার ব্যতিক্রম 

ঘটেনি। 



প্বর্মমজ্লেল্স কবিগশ 

রামাই পণ্ডিতের শৃন্যপুরাণ গ্রন্থখানি ধর্মপুজা বিধানের একখানি সংকলন 
্রস্থ। এই গ্রনহ্থগানির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। গ্রস্থখানিতে যে সব 
বিধানের উল্লেখ আছে তা বৌদ্ধ যুগের দিকে রচিত হওয়া অসম্ভব নয়। তবে 
কিছু কিছু অংশ পরেও রচিত হয়ে শৃন্তপুরাণে গৃহীত হয়েছে বলে মনে হয়। 

ধর্মমকগলের আদি কবি বলতে মষুবভটের নাম করা হয়। কিন্তর্তার 

কোনে কাব্য পাওয়া যায়নি। তিনি যে কোন্ ভাষায় রচনা করেছিলেন 

তাঁও ঠিক করে বল] যায় না । কবি লীতারাম দীন বলেছেন-_ 

ময়ুরভট্র-দিজবর যোগে নিরমল। 
প্রকাশ করেন যেবা ধর্মের মঙ্গল ॥ 

মাণিক গাঙ্থুলী, ঘনরাম চক্রবর্তী প্রভৃতি ধর্মমঙ্গলের কবিরাও মযরভট্টের 
উল্লেখ করেছেন । বাণভট্রের ভগ্নীপতি ময্মুরভট্র সংস্কৃত “র্শশতক" রচনা করে 

নিজে কুষ্ঠরোগ থেকে নাকি মুক্ত হয়েছিলেন । ধর্মমঙ্গলের কবিরা কি এই 

মযুরভট্টরেরই উল্লেখ করেছেন ? 

এরপর খেলারাম চক্রবর্তীর উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু তারও 

সম্পূর্ণ কোনো রচন। পাওয়া যায়নি । খেলারামের রচনাকাল সম্বন্ধে একটি 

ংকেত পাওয়া গেছে । তাতে বলা হয়েছে-- 

ভূবন শকে বায়ুমীস শরের বাহন । 
খেলারাম করিলেন গ্রস্থ আরম্তন ॥ 

এই সংকেত থেকে অন্থমিত হয়, তিনি ১৫২৭_-২৮ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ 

ষোড়শ শতাব্দীতে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা! করেন। খেলারামের কাব্যখানির 
নাম ছিল বোধ হয় 'গৌড়কাব্য” | 

্ীশ্তামপপ্তিতের ধর্মবিষয়ক পুঁথির নাম নিরপীনমঙ্গল। তারও সম্পূর্ণ 
পুথি পাওয়া যায়নি। শ্রীশ্তামপণ্ডিতের কাব্য সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর 
মাঝামাঝি রচিত হয়েছিল৷ 

রচনাকাল ম্প্ভাবে পাওয়া যাচ্ছে এমন ধর্মমঙ্জল রচয়িতাঁদের মধ্যে 

রূপরাম চক্রবর্তীর নাম প্রথম করতে হয়। ব্বপরামের কাব্যের রচনাকাল 
১৬৪৯--৫৭ গ্রীষ্টাব্ব। বূপরাম তার কাব্যে শাহশুজার নাম করেছেন। 



১৬৪ বাঙলা সাহিত্য পরিক্রম! 

রাজমহলের মধ্যে যবে ছিল শুজ। 
পরমকল্যাণে যত আছিল ত প্রজা ॥ 

সেই হইতে গীত গাই আঁসর ভিতর। 
দ্বিজ বূপরামে গায় শ্রারামপুরে ঘর ॥ 

বর্ধমানের দক্ষিণ প্রীস্তে কাইতি গ্রামের পাশে শ্রীরামপুর গ্রামে রূপরামের 

পৈতৃক নিবাস ছিল। বূপরামের পিতার নাম শ্রীরাম চক্রবন্তর্, মাতার নাম 
দৈমস্তী ব1 দময়স্তী। বড় ভাই রত্বেশ্বর রূপরামের উপর বিরূপ, কিন্তু “ছোট 
ভাই রত্বেশ্বর প্রাণের সমান।, সোনা ও হীরা নামে তার ছুই বোন ছিল। 

বূপরামের আত্মবিবরণী বেশ কৌতুহলোদ্দীপক । আত্মবিবরণীটি এই-_ 
রূপরামের পিতার টোল ছিল। তাতে অনেক পড়ুয়ার! পড়ত। বূপরাম 

পিতাঁর টোলে ব্যাকরণ ও অভিধান পাঠ করেছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর 
বড় ভাই রত্বেশ্বর তার প্রতি ছুর্বযবহার করতে আরস্ত করেন। আর সহ্য 

করতে না পেরে এক দয়ালু প্রতিবেশীর কাছ থেকে কড়ি ও বস্ত্র সংগ্রহ করে 

বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লেন । গেলেন রঘুরাম ভট্টাচার্ষের টোলে। সেখানে 
ব্যাকরণ পাঠ শেষ করে শিশুপালবধ, রঘুবংশম্, নৈষধচরিত পাঠ করতে 
থাকেন। গুরু-শিত্কে সম্পর্ক খুবই মধুর ছিল। কিন্তু কিছুদিন পর গুরুর সঙ্গে 
মতানৈক্য ঘটাতে তিনি গুরুগৃহ ত্যাগ করলেন। কথিত আছে, একটি 

নিম্মজাতীয়! কন্তার প্রতি বূপরামের প্রণয়াঁসক্তিই গুরুর ক্রোধের প্রধান কারণ। 

রূপরাম যাচ্ছিলেন নবদ্বীপ কিন্তু 'জননী পড়িয়া গেল মনে” । কাঁজেই তিনি 
বাড়ীর উদ্দেশ্তে যাত্রা করলেন। পলাশনের বিলের কাছে যখন দ্রিগভ্রাস্ত হয়ে 

ঘুরছেন তখন হঠাৎ দেখলেন “ছুট শঙ্খচিল উড়ে বিষুপদ্তলে” আর নীচে ছুটে 
বাঘ বসে লেজ নাড়ছে । এই অদ্ভুত দৃশ্ঠ দেখে ভয়ে পালাবার সময় আছাড় 
খেয়ে পড়লেন । হাতের পু'থিপত্র চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সেদিন ছিল 

শনিবারের দুপুরবেলা । ধর্মঠাকুর এসে তাঁর সামনে দাড়ালেন তার 

ছুয়েকখানি পু'থিও তুলে দিলেন। বূপরামকে তিনি আদেশ করলেন “সদাই 
গাইবে গুণ আমার চরিত; 

রূপরাম ছুটলেন বাড়ীর দ্রিকে। পথে তৃষ্ণা মেটাঁবার জন্য শখারি পুকুরে 

নেমে পেট ভরে জল খেলেন। বাড়ী এসে ঢুকতে না ঢুকৃতেই বড় ভাই 
রত্বেশ্বরের সঙ্গে দেখা । আর যায় কোথা! রত্বেশ্বর তাকে তিরস্কার করে 
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বাড়ী থেকে বিদায় করে দিলেন। মায়ের সঙ্গে বপরামের আর দেখা হলন]। 
সেখান থেকে গেলেন শানিঘাট গ্রামে । সেখানে কিছু ভাজা চিড়ে, যাও বা 
জোগাড় করেছিলেন ধর্মঠীকুরের ছলনায় তাও উড়ে গেল। দামোদরের জল 
পান করে ক্ষুধা-তৃষ্ণ নিবারণ করলেন। সেখান থেকে গেলেন দীঘনগরে । 
সেখানে এক তাঁতীর বাড়ীতে ফলার জুটল। সেখান থেকে আবার গেলেন 

এড়াল গ্রামে । “গোয়ালাভূমের রাজা গণেশরায়” তাঁকে আশ্রয় দিলেন। 
ধর্মঠাকুর গণেশরায়কেও স্বপ্নে কবির বিষয়ে আদেশ দিয়েছিলেন। 

প্রকাশভঙ্গীর সরলত। ও সরসতা রূপরামের অন্ততম বৈশিষ্ট্য। তার 

কাব্যে মানুষ যেখানে এসে পড়েছে সেখানে তিনি তার জীবন্ত আলেখ্া অস্কন 
করতে সার্থক চেষ্টা করেছেন। মঙ্গলকাবোর যুগে সকল কথার শেষ কথা 

ছিল দেবতার মাহাত্মাকীর্তন । বূপরাম সেই দেবমাহাত্মা কীর্তন করতে গিয়ে 
তারই ফাকে ফাকে মানুষের সংবাদও পরিবেশন করেছেন । 

রবূপরামের পর রামদাস আদকের ধর্মমঙ্গলকাব্য উল্লেখযোগ্য । রামদাসও 

রূপরামের মতো আত্মপরিচয় এবং গ্রস্থোৎপত্তির কারণ লিপিবদ্ধ করেছেন। 

রামদাস ছিলেন জাতিতে কৈবর্ত। তার পিতার নাম রথুনন্দন | নিবাস হুগলী 
জেলার ভুরশুট পরগণার হায়্াৎপুর গ্রামে । ভুরশুট পরগণাধিপতি প্রতাপ- 

নারায়ণের কর্মচারী চৈতন্থ সামস্ত অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন। একবার পৌষ- 

কিস্তির খাজন! দিতে না পারায় রঘুনন্দনের অনুপস্থিতিতে চৈতন্থ রামদাসকে 
বন্দী করে রাখে । রঘুনন্দন সেইবার কোন রকমে খাজনা থেকে রেহাই পেয়ে 
রামদীসকে মুক্ত করলেন। রামদাস ভয়ে মামার বাড়ী পালালেন। পথে 

যাবার সময় রূপরামের মতে। তিনিও শঙ্খচিল দেখলেন। শেওড়া গাছে চাপা 

ফুল দেখে রাম্দাস চাপা ফুল তুলতেই “বিনাস্থত্রে হার হেল পরমন্থন্দর'। ভয় 
পেয়ে আবার ছুটতেই দেখলেন সামনে সাদা ঘোড়ায় চড়ে এক সিপাহী 
আসছে । রাঁমদাীসের ত মুছণ যাবার উপক্রম হ'ল। 

দেশে খাজানার তরে পলাইয়া যাই। 

বিদেশে বেগারী বুঝি ধরিল সিপাই ॥ 

রামদাস লুকাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু সিপাহী তাকে ধ'রে বলল-_ 

মনে কর বেটা তুমি যাবে পলাইয় 
এতক্ষণ ঘুরিলাম বেগারী খুঁজিয়া ॥ 
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সিপাহী তাঁর মাথায় মোট চাপিয়ে দিল। বোঝা ছোট হলে কি হবে 
-_রামদাঁস সে বোঝা বইতে পারেন না। সিপাহী রেগে বলল-_ 

আমার সমুখে যদি ফেলে দ্রিস মোট । 

দ্িখণ্ড করিব তোরে মারি এক চোট ॥ 

রামদাঁস ভয়ে চোখ বুজলেন। চোখ মেলে দ্রেখেন সে সিপাহী আর 
নেই। এ সিপাহী আর কেউ নন, স্বয়ং ধর্মঠাকুর। রামদাসের কাছে ধর্ম- 
ঠাকুর যোদ্ধবেশে দেখ। দিলেন । এসব ব্যাপার দেখে ভয়ে! রামদাসের জ্বর 

এল । একটু জল খেতে গিয়ে পুকুরে নেমে দেখেন সেখানে জল নেই । মনের 

দুঃখে যখন তিনি বসে বসে কাদতে শুরু করলেন তখন ধর্মঠাকুর ব্রাহ্মণের বেশে 

এসে তীর মাহাত্ম্য কীর্তন করতে বললেন। বামদাস বললেন, প্রভু আমি 

অশিক্ষিত নিয়জাতি, গোরু চরিয়ে বেড়াই, আমি ত কিছুই জানিন।।” ধর্মঠাকুর 
তাকে আশীর্বাদ করে বললেন, “আজ থেকে তুমি কবি বলে খ্যাতি লাভ 

করবে। আমায় স্মরণ করে তুমি যা গাইবে তাই কাব্যময় হয়ে উঠবে 1, 
রামদাসকে যিনি বর দিলেন তিনি হচ্ছেন জাড়গ্রামের “কালু বামন বা 

কালু রায়”, আর ধার মন্দিরে তিনি প্রথম গান করলেন তিনি হচ্ছেন 

'যাত্রাসিদ্ধি রাঁয়'। তার কাব্যে রসবৈচিত্র্য তেমন প্রকাঁশ পায়নি । রামদাসের 

রচনাকাল আহ্ছমানিক ১৬৬২ শ্রীষ্টাব্ব | 

রামদাস আদকের পর আর একজন বিখ্যাত কবি হচ্ছেন সীতারামদাস। 

ইনি ধর্মমজল ছাঁড়া পরের দ্দিকে একখানি মনসামঙ্গলও রচনা! করেছিলেন । 
সীতারামও পুর্বস্থরীদের মতো কাব্যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। কবির 

পিতার নাম দেবীদাস। তীর নিবাস ছিল বধমান জেলার স্থখসাগর গ্রামে । 
তাঁরা জাতিতে কায়স্থ। গৃহদেবতা গজলন্ষ্মী তাকে ধর্মঠাঁকুরের গান রচন! 

করতে স্বপ্নে আদেশ করেছিলেন। কিছুদিন পর মহাসিংহ এসে সাহাপুর 

গ্রাম লুঠ করে এবং সীতারামদের ঘরবাড়ীও পুড়িয়ে দেয়। 
কবির খুল্পতাত তাকে শেওড়াবনে কাঠ আনতে পাঠালেন। পথে তিনি 

শঙ্খচিল প্রভৃতি নানা শুভ লক্ষণ দেখলেন । জামকুড়ির চৌকিতে বসে এক 

ছিলিম তামাক খাচ্ছেন এমন সময় একজন ছুটে এসে বলল-_-ষেও নাই 
ও-পথে বেগার কত ধরে। কবির মনে ভয় হলেও তিনি সেই পথেই 

গেলেন ৷ সময়টা হচ্ছে-_ 
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বৈশাখ সময় তার কুড়চির ফুল। 

ঝুপ ঝুপ ফুল খসে বাতাসে আকুল ॥ 

কিছুক্ষণ পর দেখলেন একজন সিপাহী আসছে। এই সিপাহী তাকে 

বেগার ধরবে ভেবে সেখান থেকে পালালেন। তখন ঝড়ও হচ্ছিল। 

কিছুদূর যেতেই সামনে পড়লেন এক ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ আর কেউ নন, স্বয়ং 
ধর্মঠাকুর। তিনি সীতারামকে বলেন, 'আমি ধর্মঠাকুর, ইন্দাসে নারায়ণ 

পণ্ডিতের ঘরে আছি। তুমি আমার গীত রচনা কর।” সীতারাম তক্ষণি 

রাজি হন না। কারণ তখন বামুন-কায়েতের পক্ষে ধর্মের গীত গাওয়া দোষের 

ব্যাপার ছিল । তাহলে যে জাতে নেমে যেতে হবে । তাই এড়িয়ে যাবার জন্য 

সীতারাম বললেন, “আমি তো লেখাপড়া কিছুই জানিনা, কি ক'রে কি 

করব |, ধর্মঠাকুর বললেন, “সে দায়িত্ব আমার |, সীতারাম আবার 

বললেন, “আমার পরকালে কি উপায় হবে বলুন” । ধর্মঠাকুর বললেন, 
“পরিণামে মোর পদ পাবে অনায়াসে ।, 

কবি ধখন গৃহে ফিরলেন তখন রামদাস আদকের মতো! তারও খুব জর। 

দেবী গজলন্্ী আবার আদেশ করলেন ধর্মের গীত রচন। করতে । সীতারাম 

বেরিয়ে পড়লেন বাড়ী থেকে । ইন্দাসের নারায়ণ পগ্ডিতের বাড়ী গিয়ে ধর্মমঙগল 
রচন] শুরু করলেন । বাড়ীর লোক খবর পেয়ে তাকে আবার ফিরিয়ে আনল । 

কবি চলিশ দিনে 'বারমতি” পালা শেষ করলেন। 

সীতারামের রচনায় পাণগ্ডিত্য কম থাকলেও সরসতার অভাব ঘটেনি। 

তখনকার দিনের প্রায় কবিরাই আত্মপরিচয় দ্রিয়েছেন। ধর্মমঙ্গলের কবিরা 

নিজেদের কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন। আমরা পূর্বেই বলেছি, মুকুন্দ- 

রাম থেকেই এ রেওয়াজ চলেছে । মনে হয়, অবসিতপ্রায় বৌদ্ধযুগ এবং 
আগত ব্রান্ণ্যবাদের সন্ধিক্ষণ ধর্মমঙ্গলের কাহিনীর কাল। এই সঙ্গে কবির 

যুগের কথাও এসে পড়েছে । ধর্মঠাকুর আরও প্রাচীন হওয়া! বিচিত্র নয়। 

চর্যার সঙ্গে ধর্মপুজাপদ্ধতির ঘর-ভাঙার গীতের কিছুটা মিলও দেখতে পাওয়া 

ষায়। চর্ধাগীতিতে কানুপা বলছেন-_- 

নগর বাহিরিরে ভোম্বী তোহোরি কুড়িআ। 

ছোই ছোই জাহ সো৷ ব্রাহ্মণ নাড়ি ॥ 

আর ঘরভাড়ার গীতে রয়েছে-- 
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পখুর পাড়েতে সদ1 ভোমের কুড়িয়া। 

ঘন ঘন আইসে যায় ব্রাহ্মণ বড়,য়া॥ 
চর্ধার মধ্যে যে নিগুঢ় সাধনতত্বের সংকেত নিহিত আছে তার সঙ্গে 

ধর্মঠাকুরের এবং তার পুজার কোনে সম্পর্ক আছে কি? ধর্মমঙ্লের এঁতি- 
হাসিক মূল্য বিচার করতে গেলে কষ্টকল্পনীর আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। 

ধর্মমজলকাব্য সপ্তদশ শতাব্দীতে নতুন ধারা হিসাবে দেখা দিল বটে, কিন্ত তার 
মধ্যে এক শৌর্য-বীর্ধ-প্রধান উপকথা ছাড়া নতুনত্ব তেমন বিশেষ কিছুই পাওয়া 
গেল না। মধ্যযুগের পদাবলী ও অন্যান্য বৈষ্ণব সাহিত্য ধারার গতিবেগ ধর্ম- 
মঙ্গলকে ততটা প্রাধান্য লাভ করতে দেয়নি। তৰুও এই গতান্থগতিকতার 
ফাঁক দিয়ে মান্থষের আবির্ভাবকে ধর্মমঙ্জলের কবিরা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা 

করেননি। মানুষকে মানুষ হিসাবেই অঙ্কিত করেছেন। আর কোনো 
বৈশিষ্ট্য না থাকলেও মানব-রস পরিবেশনের দিক থেকে ধর্মমঙ্গলের দান 
অনম্থীকার্ধ। 

ন্বাঙ্লাব্র সহস্কৃতিন্র প্রসান্ন 

বাঙ্লার সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা শুধু বাঙল1 দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না। 
বাঙলা! দেশের বাইরেও তার প্রসার ঘটেছিল। বাঙলার উত্তর-পুর্ব ও পুর্ব- 
দক্ষিণ প্রাস্ত সীমায় যে আর্ধেতর ধার] বিরাজ করছিল তাদের মধ্যে বাঙলার 

ংস্কৃতি অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে। নেপাল, আসাম প্রান্তিক, মণিপুর, 

চট্টগ্রাম, আরাকান প্রভৃতি অঞ্চলেও বাঁডালীর সংস্কৃতির প্রভাব বহুল পরিমাণে 

লক্ষিত হয়। 

নেপালে বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বেশ কিছুটা প্রসার ঘটেছিল। 

যখন নেপাল গোর্খাদের দ্বারা বিজিত হয়নি তখন থেকে বাঙলার বহু সাহিত্য- 

সম্পদ নেপালে রক্ষিত ছিল। বাঙলা ও মিথিলার সংস্কৃতি নেপালের 
ংস্কৃতিকে সার্থক করে তোলে । মৈথিলী ও বাঙালী ত্রাঙ্গণের! নেপাল 

রাজবংশের বিশেষ করে ভাঁওগাওএর মল্লরাজাদের গুরুর পদ অলংকৃত 

করেছিলেন । 

বাঙ্ল1 সাহিত্যের আদি নিদর্শনও এই নেপালেই পাওয়া গেছে । নেপালে 
বাঙল! নাটকেরও প্রচলন ছিল। এসব নাটক সেখানে অভিনীত হত। 



আরাকান বা! রোসাঙ-রাজসভা ১৬৯ 

'রামাস্ক নাটিকা'র লেখক ধর্মগুপ্ত ছিলেন বাঙালী ত্রাঙ্গণ। এই নাটক সংস্কতে 
রচিত হলেও তাতে প্রার্কত ও লৌকিক ভাষার প্রয়োগ রয়েছে। প্রায় 
অষ্টাদশ শতক অবধি নেপালে বাঙলা ও মৈথিলীর অন্থশীলন চলেছিল । 

ত্রিপুর-রাজসভাতেও বাঙ্লাভাষা সাহিত্যে এবং দলিল-দস্তাবেজে ব্যবহৃত 
হ'ত। ত্রিপুরার “রাজমালা” বাঙ্ল। ভাষাতেই লিখিত। ত্রিপুরার সংস্কৃতি 
অনেক দিন আপন স্বাতন্ত্র বজায় রাখলেও বাউলা ভাষ। ও সাহিতোর চর্চা 
বনুপুর্বেই সেখানে শুরু হয়েছিল । 

আান্লান্চানন লা ল্লোসাও-প্লাজসভ্ডা 

গৌড় দরবারকে কেন্দ্র করে যেমন বাঙলা দেশে ধীরে ধীরে বলিষ্ঠ বাঙলা 
সাহিত্য গড়ে উঠছিল, তেমনই বাঙলার বাইরে আরাকান বা রোসাউ রাজ- 
সভাকে কেন্দ্র করেও বাঁঙ্ল! সাহিত্য ও সংস্কৃতি এক নতুন বূপ পরিগ্রহ 
করছিল। 

আরাকানের অধিবাসীর! “মগ” নামে পরিচিত | বাঙলা দেশে কখনও এই 
নামটা খুব ভালোভাবে গ্রহণ করা হয়নি। এককালে এই “মগ*র| জলদন্থ্য 
হিসাবে এবং বাঁঙলাদেশ-আক্রমণকারী হিসাবে যে আতঙ্কের স্থাট্টি করেছিল 
সেই থেকে আজ পর্যস্ত তার! বাঙালীর কোনে! শ্রদ্ধা পায়নি। দেশে কোনো 
বিশৃঙ্খল! দেখা দ্রিলেই আমর! বলি “মগের মুলুক+। অথচ এই “মগ'দের দেশেই 
এককালে শুধু বাঙ্ল৷ সাহিত্য নয়, বাঙ্ল1 সাহিত্যের এক নতুন ধারার 
বিকাশ ঘটেছিল । 

অতি প্রাচীনকালে আরাকান অঞ্চলে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধরা! এসে বাস করতে 
শুরু করেন। এ অঞ্চলের আদিবাসী যারা ছিল, তার! অস্ত্রীক, চৈনিক, বর্মা 
প্রভৃতির মিশ্রিত একটি সংকর জাতি । এদের বেশীর ভাগই বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত 
হয়। প্রায় সপ্তদশ শতাব্দী পর্যস্ত আরাকান ভারতবর্ষেরই অংশবিশেষ ছিল। 

আরকানবাসীরা তাদের দেশকে “রখইও১ বলতেন । মুসলমানর। যখন 
আরাকানের সংস্পর্শে আসেন এবং যখন থেকে তাদের হাতে বাঙল! সাহিত্য 
উৎকর্ষ লাভ করতে থাকে তখন থেকে এই দেশ তাদের দ্বারাই 'রোসাঙ+ নামে 
পরিচিত হয়। চট্টগ্রাম শহরে উত্তরদিকে 'রোসাঙ গিরি” নামে একটি 
গ্রামও আছে। মোগল-পাঠানের ভাগ্য পরীক্ষার কালে রোসাঙ্ ম্বতনত্ 



১৭০ বাঙলা সাহিত্য পরিক্রম। 

রাজ্যে পরিণত হয়। কিন্তু বাঙলা দেশের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ 
অক্ষুণ্ন ছিল। 

মুসলমানরা! প্রাচীন দিন থেকেই ব্যবসাবাণিজ্যস্থ্রে চট্টগ্রাম এবং রোসা- 
ডের সংস্পর্শে এসেছিলেন। প্রাচীনকালে চট্টগ্রাম একটি বিখ্যাত বন্দর ছিল। 

আরব, পারস্ত প্রভৃতি দেশের অনেক মুসলমান দশম-একাদশ শতাব্দী থেকে 

রোসাঙ অঞ্চলে বাস করতে শুরু করেন। এবং এই সময থেকেই “বুদ্ধের 

মোকাম” নামে অনেকগুলি মসজিদও এই অঞ্চলে গড়ে ওঠে ।। 
বাউল! দেশে মুসলমান শক্তি প্রতিষ্ঠিত হবার বহু পুর্ব থেকেই রোসাঙ, অঞ্চলে 

মুসলমানরা যে বসতি স্থাপন করেন তা! মিসরদেশীয় পর্যটক ইবম্ বতুতা গ্রসটীয় 

চতুর্দশ শতাব্দীতে লিখে গেছেন। তখন বাঙালীর মতে। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরাও 

মুসলমানী উপাধি ব্যবহার করতেন | মুসলমানরা রোসাঙ্-দরবারে উচ্চপদে 
অধিষ্টিত থাঁকতেন। বাঙ্লাদেশ থেকেও অনেক অভিজাত মুসলমান 

মোগল-পাঠান সংঘর্ষের কালে চট্টগ্রামে এবং আরাকান বা রোসাঙে গিয়ে 

আশ্রয় গ্রহণ করেন। রোসাঙএর অভিজাত মুসলমানদের বেশীর ভাগই স্থফি- 

মতাবলম্বী ছিলেন। এবং সম্ভবত এই কারণেই সেখানে স্থৃফিপ্রভাবিত 

সাহিত্যের আবির্ভাব ঘট1 সম্ভব হয়েছিল। বাউলা দেশেও সৈয়দ মতুর্জা, 
এবাছুল্লা, নসীর মামুদ, আলীরাজ! প্রভৃতি বৈষ্ণব পদাকর্তাদের আবির্তাব 

ঘটেছিল | স্থফি-মতবাদের মধ্যে এমন একটা ভাঁববিভোরত। ছিল, যার সঙ্গে 
বৈষ্ণব প্রেমধর্মের একট আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠ খুব অসম্ভব নয়। 

রোসাঙ-রাঁজারা মূলত বৌদ্ধ হলেও ধম'সহিষ্ণুতার অভাব তাদের নিশ্চয় 
ছিলনা । এই ধর্মসহিষ্ণৃতার কারণেই হয়ত সেখানে হিন্দু ও ইস্লাম সংস্কতি- 
প্রভাবিত সাহিত্য হুষ্টি সম্ভব হয়েছিল। 

অনেকের মতে প্রাক্-চৈতন্ত যুগে ধর্মপ্রভাবমূক্ত উপকথাজাতীয় রচনার 
নিদর্শন না পেলেও সে সময় যে এ ধরণের গল্প বা কাহিনী প্রচলিত ছিল 
এটা কল্পনা কর নিতান্ত অযৌক্তিক হবেনা । তবে ধর্মভাবের প্রাধান্য হেতু 
ধর্মবিষয়ক রচনা, দেবতার মাহাত্ম্যকীর্তন মুখ্য হয়ে ওঠাতে হয়ত ওই 

কাব্াগুলি নিজেদের মৌলিকতা৷ বজায় রাখতে পারেনি । কিন্তু পরের দিকে 
বাঙ্ল। ভাষায় যে সব ধর্মপ্রভাবমুক্ত মানবীস্স প্রণয়কাহিনীমূলক রচনার সংবাদ 
পাওয়া যায় তা মুখ্যত মুসলমান কবিদেরই রচনা । আর তা গড়ে উঠেছিল 



দৌলতকাজী ১৭১ 

রোসাঙ-রাঁজসভাকে কেন্দ্র করেই । খাঁটি বাঙলা রোমান্স্ ( £২০০০৪১০০ ) 
রচনায় মুসলমানরাই প্রথম পথ দেখিয়েছেন। বাঙলা সাহিত্যে প্রণয়কাহিনী 
দেবদেবীর মাহাত্ম্যকীর্তনের প্রাধান্তে চাঁপা পড়লেও সংস্কৃত সাহিত্যে তার 
অভাব ছিল না। অবশ্তি সেখানে মানুষের প্রেমের ম্বরূপটি স্বর্গের দেব- 

দেবীদের মাধ্যমেই বেশী প্রকাশ পেয়েছে। তবুও যাই হোক, রোমান্টিক্ 

ধারা সংস্কৃত সাহিত্যে অব্যাহত ছিল । বাঙলা বিগ্যান্ুন্দর কাব্যের অস্তনিহিত 

ভাবসত্যটি নর-নারীর প্রণয়বিষয়ক হলেও তাঁতে ধর্মের ছিটে-ফোট1 দিয়ে 

তার লৌকিক রূপটি প্রায় অস্পষ্ট করে ফেলা হয়েছিল। 

লৌলনতন্ষগাছজী 

রোসাউশরাঁজসভায় ধার! বাউল] সাহিত্য রচনা! করা শুরু করেন তাদের 

মধ্যে দৌলতকাজীর নাম সর্বাগ্রে করতে হয়। দৌলতকাজী “লোর-চন্দ্রাণী, 

বা “সতী-ময়না” রচন! সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি । রোসাঙ্-রাজ থিরি-থু-ধশ্মা 
রাজা! বা শ্রীস্থধর্জা রাজার রাজত্বকালে দৌলতকাজীর আবির্ভাব ঘটে। ইনি 

রোসাঙ্-রাজের মহামন্ত্রী “লস্কর উজীর, আশরফখানের আদেশে “লোর-চন্দ্রাণী” 
কাব্য-রচন। শুরু করেন। কাব্যের রচনাকাল ১৬২২ থেকে ১৬৩৬প্রীষ্বান্জের মধ্যে 

ধরে নেওয়া যেতে পারে । এই আশরফখান সম্বন্ধে দৌলতকাজী বলেছেন-_ 
মুখ্য পাত্র শ্রাযুত আশরফ খান । 

হানিফী মোৌজাব ধরে চিন্তীর খান্দান | 

আশরফখান পচিশ তি সম্প্রদায়ের স্থফিগুরুর শিষা ছিলেন। তাঁর নিবাস 

ছিল চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার চারিয়! গ্রামে । দৌলতকাজী তাঁর কাছে 
যথেষ্ট অনুগ্রহ ও সমাদর লাভ করেন। রোসাঙ-রাজ থিরি-থু-ধন্মা-রাঁজা 

(শ্রস্থধর্মা-রাজ। ) সম্বন্ধেও কবি উচ্ছৃসিতভাবে বলে গেছেন__ 
কর্ণফুলী নদী পুর্বে আছে এক পুরী। 

রোসাঙ্ নগরী নাম স্বর্গ অবতারি ॥ 
তাহাতে মগধবংশ ক্রমে বুদ্ধাচার। 

নাম শ্র ্ ধর্মারাজ। ধর্ম অবতার ॥ 

প্রতাপে প্রভাত ভান বিখ্যাত ভূবন । 

পুত্রের সমান করে প্রজার পালন ॥ 



১৭২ বাঙ্ল! সাহিত্য পরিক্রম। 

এই “বুদ্ধাচারী” রাজার প্রধান সমরসচিব ছিলেন-_ 
শ্রআশরফখান লস্কর উজীর। 
যাহার প্রতাপ-বজ্জে চূর্ণ অরি শির | 

দৌলতকাজী কাব্য রচনা! শেষ করার আগেই অল্পবয়সে দেহত্যাগ করেন । 
তার মৃত্যুর অনেককাঁল পরে কবিশ্রেষ্ঠ আলাওল আহ্মানিক ১৬৫৯ শ্রীষ্টাব্ে 

রোসাউ-রাজ থিরি-সান্দ-থু-ধম্মীর (শ্রীচন্দ্র সধর্মী) প্রধান অমাত্য সোলেমানের 
আদেশে লোর-চন্দ্রাণী ব1 সতী ময়ন] কাব্য সমাঞ্ধ করেন। 

দৌলতকাজী আশরফখানের আদেশে “বাড়ল ভাষায়” কাব্যটি রচনা করেন। 
আশরফখান তাঁকে বলেছিলেন-_ | 

দেশী ভাষে কহ তাক পাথশলীর ছন্দে। 
সকলে শুনিয়া যেন বুঝএ সানন্দে ॥ 

লোর-চন্দ্রাণী কাব্য তিনখণ্ডে সমাপ্ত । প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় কবি আল্ল 
ও রহ্থলের বন্দনা করেছেন, পরে রোসাউ-রাজ থিরি-থু-ধম্মা-রাজার (্রীন্ুধর্মা 
রাজা) এবং লস্কর-উজীর আশরফখানের মাহাত্ম্য কীর্তন ক'রে আশরফখানের 

আদেশে কাব্য রচন! শ্বরু করার কথা বলেছেন। লোর-চন্দ্রাণীর 

কাহিনীবস্ত বাঙলা দেশোডূত নয়। কিন্তু বাউল! ভাষা ও সাহিত্যে প্রণয়- 
মূলককাব্য হিসাবে তা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে । লোর-চন্দ্রণীর গল্পটি 
হচ্ছে এই-_ 

রাজকুমার লোর ময়নাবতী নামে এক ্থন্দরী রাজকন্যাকে বিবাহ করেন । 
দুজন দুজনকে খুবই ভালোবাসতেন। কিন্তু একদিন এক যোগী লোরকে 

গোহারী রাজকন্তা চন্দ্রাণীর সংবাদ দিল । যোগী লোরকে বলল-_ 

পুরুষের মধ্যে তুমি রূপে স্থরপতি। 

স্ত্রীর মধ্যে চন্দ্রাণী শচী কলাবতী॥ 

চন্দ্রাণীর তোমার মিলন মনোরম । 

বিদ্যাসঙ্গে সুন্দরের যেন সমাগম ॥ 

স্থদূর রোসাঙ-রাজ্যেও বিদ্যান্ুন্দর বহুল প্রচারিত গল্প। বিশেষত 
বিষ্তাস্থন্দর কাব্য-রচয়িতা সা বিরিদখান চট্টগ্রাম-অধিবাসী ছিলেন। তার কাব্য 
হয়ত তখন সেখানে প্রচলিত ছিল । 

চন্ত্রাণীকে পাবার জন্ত উন্মত্ত হয়ে লোর বললেন-_ 
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রাঁজ্যে মোর কার্য নাই হৈমু দেশাস্তরী। 
সর্বদা যাইমু যথা চন্দ্রাণী গোহারী ॥ 

যোগীর সঙ্গে লোর গেলেন গোহারী রাজ্যে । সেখানে লোর ও চন্দ্রাণী 
উভয়ে উভয়কে দেখে মুগ্ধ হলেন। কিন্তু চন্দ্রাণী নপুংসক বামন-বীরের পত্বী। 
মিলনের সব বাধ! অতিক্রম করে পরস্পর গোপনে মিলিত হলেন। বামনকে 

এড়াবার জন্য লোর ও চন্দ্রাণী গোহারী রাজ্য ছেড়ে পালাচ্ছিলেন। কিন্ত 
অরণ্যের মধ্যে বামন এসে পথরোধ করাতে লোর ও বামনে ভীষণ যুদ্ধ হল। 

যুদ্ধে বামন নিহত হল। চন্দ্রাণীও সেই অরণ্যে সর্প-দষ্ট হলেন । কিন্তু এক মুনি 
তাকে বাচিয়ে দ্রিলেন। লোর এবং চন্দ্রাণীর বিবাহ হল। বুদ্ধ গোহারীরাজ 
লোরকে গোহারীরাজ্য সমর্পণ করলেন । 

দ্বিতীয় খণ্ডে ময়নাবতীর গল্প। গোহারীরাজ্যে লোর চন্দ্রাণী স্থখসভোগে 

মেতে আছেন। লোর ভূলে গেছেন তার পূর্বপত্বী ময়নাবতীকে । ময়নাবতী 
সবই শুনেছেন, তবুও তার মনে কোনো ছুঃখ নেই । জীবনের সব স্থখ-সম্পদ 
ছেড়ে তিনি শঙ্কর-পার্বতীর কাছে স্বামীর মঙ্গল প্রার্থনা করেন। কিন্তু তারও 
নিত্তার নেই। ছাতন নামে এক ছুশ্চরিত্র রাজপুত্র তাকে পাবার জন্য বত! 

মালিনীকে নিযুক্ত করল। রত্ব। নানা কৌশল অবলম্বন করল। কিন্তু শেষ পধস্ত 

হার মেনে সে নিজেই বলে__ 
ধনে তুষ্ট করিতে না পারি রাজন্থতা। 
বচনে না হয় বশ লোরের বনিতা ॥ 

অনেক ভেবে মালিনী একদিন ময়নাবতীকে বলল-_ 

জীবন যৌবন রূপ চলএ নিমেষে । 
নারী বৃদ্ধ হেলে তারে না পুছে পুরুষে ॥ 

চন্দ্র হুর্ধ অস্ত গেলে পুনি উগী যাএ। 

যৌবন চলিয়া! গেলে পলটি ন। পাঁএ। 

ময়নাবতী কোনো উত্তর না দেওয়াতে মালিনী মনে করল তার কথ! 

নিশ্চয় ময়নার মনে ধরেছে । সে তখন আষাঢ় থেকে আরম্ভ করে বারোমাস 

বিরহিণীদের কি ছুঃখ তাই বলে যেতে লাগল-_ 



১৭৪ বাঙ্ল! সাহিত্য পরিক্রম1 

দেখ ময়নাবতী প্রথম আষাঢ় 
চৌদ্দিকে সাজে গম্ভীর । 

বধূজন প্রেম ভাবিতে পশ্থিক 

আইসএ নিজ মন্দির ॥ 
সং কু সং 

হরি মধুপতি মান রসবতী 

মতি ভোর তোর ছাঞ্জি (ম্বামী )। 

অবধি অন্তর ফিরি না পুছল 

আর তোর কি বড়াই । ইত্যাদি। 
ময়না! বিরক্ত হয়ে বললেন-_ 

আএ ধাঞ্চি কুজনি কি মোক ছুনাঅছি ( শুনাওসি ) 
বেদ উকতি নহে পাঠ। 

লাখ উপাএ মেটিতে কে। পারএ 

যো বিধি লিখন ললাট ॥ 

মালিনী, বোৌলছি ( বোৌলসি) অনুচিত বানি । 

ধরম ন ছোঅতিত তেজিআ। সতমতি 

লোর প্রেম করাঅছি (করাঅসি) হানি | ঞ্রু॥ 

মোহর স্থনাঅর গুণের সায়র 

মধুর মূরতি ভেস (বেশ )। 
ছো৷ (সো) মধুতেজিয়ে কৈছনে বিখ (বিষ) পানাও 

ভাল ধাঞ্ি কহ উপদেশ ॥ ইত্যাদি । 

মালিনীর শ্রাবণ মাসের বর্ণনার উত্তরে ময়নাবতী বললেন-__ 

ছাঁওন (শাওন)-গগনে সঘন ঝরে নির। 

তঞ্চি আহু না জুড়াএ এ তাপ ছরির (শরীর )॥ ধু ফ্ে)॥ 

মালিনী কি কহব বেদন ওর । 

লোর বিচ্ছু বামহি বিহি ভেল মোর ॥ 
ক ক নং 

না বোল না বোল ধাঞ্ি অনুচিত বোল। 

আন পুরুধ নহে লোর ছমতুল ( সমতুল) ॥। 
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লাখ পুরূখ নহে লোরের ছরুপ ( স্বব্ূপ )। 

কোথাএ গোময় কীট কোথাএ মন্ুপ || 

গরল ছদদস ( সদৃশ ) পর পুরুখক ছঙগ (সঙ্গ )। 

ভংমিঅ1 পলাএ জেন কাল তৃজঙ্গ ॥ ইত্যাদ্দি। 

ময়নাবতী ক্রুদ্ধ হয়ে মালিনীকে মেরে তাড়িয়ে দিলেন। 
স্থদ্ূর রোসাঙ.-রাজসভায় বসে ব্রজবুলিতে পদ-রচনা করার প্রচেষ্টায় 

দৌলতকাজী একেবারে ব্যর্থ হননি। 
এগারে। মাসের বিরহ বর্ণনার পর কবি দেহত্যাগ করেন। দ্বাদশ মাসের 

বর্ণনা ও তৃতীয় খণ্ড কবি আলাওল সম্পূর্ণ করেন। তৃতীয় খণ্ডে ময়নাবতী এক 

ব্রাহ্ষণকে দিয়ে শুক-সারি পাঠালেন লোৌরের কাছে । লোরের মনে পড়ল 

ময়নাবতীর কথা । তখন পুত্র প্রচগ্ডতপনের হাতে গোহারী রাজ্যের ভার 

দিয়ে চন্দ্রাণীকে নিয়ে লোর দেশে ফিরলেন । ময়নাবতী ও চন্দ্রাণী-_-এই ছুই 
রানীকে নিয়ে নিজ রাজ্যে স্থুখে বাকি জীবন অতিবাহিত করলেন । 

দৌলতকাঁজীর কাব্যের যেটুকু অংশ পাওয়া গেছে তাতে পাত্তিত্য ও 
কবিত্ব শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সেযুগের বাঙলার কবিদের মধ্যে 
তার আসন স্ুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর কাব্যের নাটকীয় গতিবেগ আধুনিক গীতি- 

নাট্যের সমতুল্য । তার কাব্যের মধ্যে নানা প্রবচনও ছড়িয়ে আছে । যেমন-- 
“কাতরতা৷ কাপুরুষ জনের লক্ষণ |” 

কিংবা 
ভালে ভাল সমযুক্ত মন্দে মন্দ যথা। 

বিদ্বানেত বিদ্যা কহি মূর্খেত মূর্খতা ॥ 
কিংবা, 

| যাহার নির্বন্ধ যেই না যায় খণ্ডন। 
কিংবা, 

দারুণ পৃথিবী এই ব্যবস্থা তাহার । 

এক যাএ আন আইসে কেহ নহে সার । 

বলিনি আলাওুল 

দৌলতকাঁজীর পর রোসাঙ্-রাজসভার দ্বিতীয় শক্তিমান কবি হচ্ছেন 
সৈয়দ আলাওল। আলাওল শুধু রোসাঙ.-রাঁজসভার নয়, সারা বাঙ্লার--শুধু 
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মুসলমানদের নয়, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই অতিপ্রিয় কবি। সঞ্চদশ 
শতাব্দীতে বাঙ্ল! সাহিত্যক্ষেত্রে যে কয়েকজন শক্তিশালী কবির আবির্ভাব 
ঘটেছে, কবি আলাওল তাদের একজন। আলাওল ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। 

কিন্ত সব চেয়ে তার বড়ো পরিচয়-_-তিনি কবি। আরবী, ফারসী, সংস্কৃত, 

বাঙ্ল! প্রভৃতি ভাষায় তার অসাধারণ দখল ছিল। শুধু তাই নয়, সঙ্গীত এবং 
নৃত্যেও তার গভীর জ্ঞান ছিল। আলাওল নিজেই বলেছেন-- 

রোসাঙ্গেতে মুসলমান যতেক আছেম্ত। | 

তালিব আলিম বলি আদর করেন্ত | 

বহু মহস্তের পুত্র মহ1 মহা নর। 

নাট গীত সঙ্গত শিখাইনু বহুতর ॥ 

কবির বাসস্থান কোথায় ছিল, তা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, 

ফরিদপুর জেলার ফতেয়াবাদ পরগণায়। কারও কারও মতে তিনি চট্টগ্রামের 

অধিবাসী ছিলেন। চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার “জোবরা” গ্রামে 

এখনও আলাওলের বংশধররা বাস করেন। সেখানে আলাওলের দীঘি 
নামে বিরাট এক দীঘি আছে । এই দীঘির এককোণে আলাওলের কবরও 

বিছ্যমান। আলাওলের পিতা ফতেয়াবাদ পরগণার শাসনকর্তা “মজলিস 

কুতুবের” প্রধান অমাত্য ছিলেন। চট্টগ্রাম শহরের উত্তরে ফতেয়াবাদ নামে 
একটি গ্রামও আছে। একবার পিতার সঙ্গে কবি যখন জলপথে যাচ্ছিলেন 

তখন তারা “হারমাদ্*দের হাতে পড়েন। আলাওলের পিতা জলদন্থ্যদের 

সঙ্গে লড়াই করে নিহত হন। আলাওল কোনোরকমে রক্ষা পেয়ে রোসাঙে 

উপস্থিত হন। সেখানে প্রথম তিনি রাজ আছোয়ার* (আসোয়ার ) হলেন। 

আলাওল সম্ভবত রোসাঙ-রাজ থদো-মিস্তারের রাজত্বকালে ( ১৬৪৫-৫২ 
খ্রীষ্টান) রোসাঙে উপস্থিত হন। কবি লোর-চন্দ্রাণীর শেষ অংশ লেখার 

সময় বলেছিলেন-_ 

ক্বধর্মার শেষে তিন নৃপ চলি গেল। | 

এই স্থ্ধর্মা হচ্ছেন রোসাঙ-রাজ থিরি-থু-ধম্মা-রাজা বা শ্রী্ধর্মা রাজা | 
আলাওল লোর-চন্জ্রীণী খন সম্পূর্ণ করছেন তখন রোসাঙ-রাজ থিরি-সন্দ 
থু-ধম্ম! বা শ্রীচন্দ্রস্থধর্ম! ( ১৬৬২-১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দ ) বর্তমান । মীর জুমলা যখন শাহ, 
শুজাকে তাড়া! করেন তখন শুজা এই থিরি-সান্দ-থু-ধন্মার (শ্রীচন্দ্র স্ধর্মা ) 



কবি আলাওল ১৭৭ 

আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে রোসাঙ্-রাজের সঙ্গে মনোমালিন্ত ঘটার ফলে 

শাহ, শুজ! সপরিবারে নিহত হন। আলাওলও রোসাঁড-রাজের বিরাগ- 
ভাজন হওয়াতে কারাগারে বন্দী হন। কিছুদিন পর কারাগার থেকে মুক্তি 
লাভ করেন। এর পরে তিনি অনেক কাব্য রচনা করেছিলেন বলে জান! 
যায়। তার রচিত 'সয়ফুল-মুলক্ বদিউজ্জমাল' কাবে তিনি নিজেই বলেছেন 
'রচিলু'-পুস্তক বনু নানা আলাঝালা”। আলাঁওল জীবনে অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ 
করেছেন। যাহোক, আলাওলের গুণের কথা ছড়িয়ে পড়তে বেশী দেরী 

হ'ল না। রোসাউ-রাজ থদো-মিস্তারের প্রধান অমাত্য মাগনঠাকুর তার মূল্য 
বুঝলেন । মাঁগনঠাকুর কবিকে খুবই ভালোবাসতেন। কবির কথায় মাগন 
ঠাকুর তাঁর 'অন্নদাতা ও ভয়ত্রাতা ছুই মতে বাপ” । এই মাগনঠাকুরের 
আদেশে কবি 'পল্মাবতী” ও “সয়ফুল-মুলকৃ-বদ্দিউজ্জমাল” কাব্য দুখানি রচনা 

করেন। “পল্মাবতী” কাব্যে আশ্রয়দাতা এই মাগনঠাকুর সম্বন্ধে আলাওল 

বলেছেন-- 

মান্যের 'ম'কার আর ভাগ্যের গ'-কার। 

ভযোগে নক্ষত্রের আনিল 'ন'-কার ॥ 

এই তিন অক্ষরে নাম মাগন সম্ভবে | 
রাখিলেক মহাঁজনে অতি মনোতৎ্সবে ॥ 

আর এক কথ! শুন পণ্ডিত সকল । 

কাব্যশাস্ত্-ছন্দ-যূল পুত্তক পিঙ্গল ॥ 

পিঙ্গলের মধ্যে অষ্ট “মহাগণ” মূল । 

তাহাতে 'মগণ' আগ্ঘে শুনি কবিকুল ॥ 

নিধি স্থির কল্পপ্রাপ্তি 'মগণ? ভিতর । 

«মগণ” “মাগণ এক আকার অন্তর || 

আকার সংযোগে নাম হইল “মাগণ,। 

অনেক মঙ্গল ফল পাএ তে-কারণ ॥ 
কবি আলাওলের নামাঙ্কিত যে কযখানি কাব্য পাওয়া গেছে তার মধ্যে 

'পল্মাবতীই” তার প্রথম রচনা । পস্মাবতীর' রচনাকাল আহ্কমানিক ১৬৫১ 
খীষ্টাৰ। 'পল্মাবতী” কাব্য বিখ্যাত হিন্দী-কবি মালিক মুহম্মদ জায়সীর 

'পছুমাবৎ, কাব্যের অন্থবাদ। জায়সী দীর্ঘকাল ধরে কাঁব্যখানি রচন। করে 
১২ 
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ছিলেন । প্রায় ১৫২০ খ্রীষ্টান রচনা শুরু করে ১৫৪০-৪২ খ্রীষ্টাব্দের দ্রিকে 

শেষ করেন। জায়সী চিশ তিয়া-খানদানী স্থফি সাধক ছিলেন। আলাওল 
পল্মাবতী'র অন্বাদকালে শুধু জায়সীর আক্ষরিক অন্নবাদ করেই যাননি, 
পল্মাবতী” কাব্যে তার কবিত্বশক্তি এবং মৌলিকতারও ছাপ রয়েছে । 

পপল্মাবতী+ কাব্যখানি প্রেমমূলক গ্রন্থ । এঁতিহাসিক কাহিনী অবলম্বন 
করে এই কাব্যখানি রচিত হয়েছে । তবে ইতিহাস এখানে গৌণ। 
পল্মাবতী মুখ্যত চিতোরের পদ্মিনীর কাহিনী । এই গল্পে পল্মাবতীর স্বামীর 
নাম রত্বসেন। পদ্মাবতী ছিলেন অপূর্ব সন্দরী। এই বূপই তার কাল হু'ল। 
চিতোরের রাজসভায় রাঘব-চেতন নামে একজন ত্রাঙ্ষণ পণ্তিত ছিলেন। তিনি 

দিজীর সমাট আলাউদ্দীনকে বলেন, পদ্মাবতীকে রত্বুসেনের কাছ থেকে ছিনিয়ে 
আনার জন্য । আলাউদ্দীন রতুসেনের কাছে পদ্মাবতী সম্বন্ধে অনুরূপ প্রস্তাব 

করলে রতৃসেন তা প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ 

করে বত্বসেনকে বন্দী করেন। কিন্তু গোর ও বদিল৷ (বাদল?) নামক ছুই 

বিশ্বস্ত অন্ুচরের সাহায্যে রত্বসেন মুক্তি লাভ করেন। অন্যদিকে দেওপাল 
নামে এক রাজার সঙ্গে বত্বসেনের যুদ্ধ বাঁধল। সেই যুদ্ধে দেওপাল নিহত 

হল, রত্বসেনও আহত্ত হলেন। আলাউদ্দিন আবার চিতোর অভিমুখে অভিযান 

চালান। কিন্তু রত্বসেনের এর মধ্যে মৃত্যু ঘটায় পদ্মাবতী তার সঙ্্রে সহমুতা৷ 
হন। আলাউদ্দিন যখন চিতোরে এসে পৌছালেন তখন রত্বসেন-পদ্মাবতীর 
চিতা জলছে। আলাউদ্দিন মনের ছুঃখে পল্মাবতীর চিতায় প্রণাম করে 

দিল্লীতে ফিরে গেলেন। এই হল 'পন্মাবতী'র কাব্যের গল্প। কাব্যের শেষ 

অংশ পাওয়1 যায়নি! 'পল্মাবতী; কাব্যের বেশীর ভাগ পুঁথিই আরবী-ফারসী 

হরফে লেখা হয়েছে । তাই তার শুদ্ধ পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি । 

পপল্মাবতীকাব্যে' আলাওলের নিজস্ব ভাবকল্পনাও কিছু কিছু আছে, 

এবং তাতে কাব্যের সৌন্দর্য অক্ষুগ্রই রয়েছে । মাঝে মাঝে জায়সীর ক্লাস্তিকর 

বর্ণনাকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করে তিনি কাব্যখানিকে সার্থক করে তুলেছেন। 

যেখানে সংগীত ও নৃত্যের কথা এসে পড়েছে সেখানে তিনি আর লেখনী 

থামাতে পারেননি । খুব বিনয়সহকারে কবি বলেছেন-_- 

না কহিলে দোষ হয় কৈতে বাসি ডর। 

তে কারণে কহি কথা স্থধীর গোচর || 
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নৃত্যের কথা বলতে গিয়ে কবি বলেন-_ 

কহিতে নৃত্যের কথা বহুল বাড়এ পোথ! 

. না কহিলে শান্ত নহে মনে। 

অল্প না কহি যবে বলিব পণ্ডিত সবে, 

এই কবি সঙ্গীত না জানে।। 

সুফি-সাধক আলাওল প্রেম-সাধনার কথ! বলতে গিয়ে বলেন-__ 
প্রেম বিনে ভাব নাহি ভাব বিনে রস। 

ত্রিভুবনে যত দেখ প্রেম হস্তে বশ ॥ 

ধার হৃদে জন্মিলেক প্রেমের অঞ্কুর | 

মুক্তি পদ পাইল সে প্রেমের ঠাকুর ॥। 

প্রেম হস্তে জনমে বিরহ তিন অক্ষর । 

পঞ্চাক্ষরে বিরহিনী লক্ষ পঞ্চশর | 

এই সাধনার সঙ্গে বৈষ্ণব-সাঁধনার পার্থক্যই বা কতখানি? যোগ-সাধনার 
রীতি-নীতি সম্বন্ধে আলাওলের গভীর জ্ঞান ছিল। 

পন্মাবতীর” পর থিরি-সান্দ-থু ধন্ম।র প্রধান অমাত্য সোলেমানের আদেশে 

আলাওল কবি দৌলতকাজীর অসমাপ্ত 'লোর-চন্দ্রণী? বা! “সতী-ময়ন।, কাব্য 
পরিসমাঞ্চ করেন। 

সতী-ময়ন। কাব্যের শেষে আলাওল বিনয়সহক1রে বলেছেন-_ 
শ্রীধৃত দৌলতকাজী মহা গুণবস্ত | 
তানে আছ্য করিয়! রচিলু 'আদি অস্ত ॥ 

তান সম মোহর না হয় পদর্গাথা। 

গুণিগণে বিচারিআ। কুক সত্যাকথ] ॥ 

মহাজন বাক্য সাঙ্গ করিলু" পাঞ্চালী। 
ভগ্ন বস্ত্র কাধে লাগে যদি দেএ তালি । 

কবির দ্বিতীয় কাব্য হচ্ছে 'সয়ফুল-মুলকৃ-বদিউজ্জমাল”। মাগনঠাকুর তার 

গুরুপুত্ সৈয়দ মুস্তাফার নিকট সয়ফুল-মুলক্এর গল্পটি শুনে আলাওলকে 
বললেন-_ 

সকলে ন! বুঝে এহি ফারছীর ( ফারসী ) ভাব। 
পয়ার প্রবন্ধে রচ এহি পরস্তাব | পু 
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তখন “অন্নদাতা ভয়ত্রাভা ছুইমতে বাপ” মাগনঠাকুরের অদেশে কবি 

সয়ফুল-মুলকৃএর গল্প বাঙ্লায় লিখতে শুরু করেন। কিছুট। রচনার পর কবির 

পরম হিতৈষী আশ্রয়দাতা বন্ধু মাগনঠাকুরের মৃত্যু হলে তিনি একেবারে 
ভেঙে পড়েন । সঙ্গে সঙ্গে “সয়ফুল-মুলক্-বদিউজ্জ মাল? লেখাও বন্ধ হয়ে যায়। 

শেষে সৈয়দ মুসার সনির্বন্ধ অন্থরোধে মাগনঠাকুরের মৃত্যুর প্রায় নয় বৎসর 

পরে কবি কাব্যখানি সম্পূর্ণ করেন। কাব্যের প্রথম অংশের ভণিতায় মাগন 
ঠাকুরের উল্লেখ রয়েছে, পরের দ্দিকে সৈয়দ মুসার উল্লেখ রয়েছে। 

আচুমানিক ১৬৫৯-৬০ শ্রীষ্টাব্বের দিকে কাব্যথানির রচনা শুরু হয় এবং মাগন- 
ঠাকুরের মৃত্যুর পর সম্ভবত ১৬৬৮-৬৯ খ্রীষ্টাব্দের দিকে আলাঁওল কাব্যের 
বাকি অংশ শেষ করেন। 

'সয়ফুল-মুলকৃ-বঙ্দিউজ্জমাল+ও একখানি প্রেমমূলক কাহিনী কাব্য । এই 
প্রণয়োপাখ্যানের নায়ক-নায়িকা হচ্ছে মিশরের বাদশাহ, ছিপুয়্ানের পুত্র 

সয়ফ্ুল-মুলক্ু এবং ইরাণ-বোস্তান নামক পরীরাজ্যের রাজার কন্া। 
বদিউজ্জমাল। বদিউজ্জমালের একখানা আ্বাকা ছবি দেখে সয়ফুল-মুলক্ তাকে 

পাবার জন্য অধীর হয়ে ওঠে। কিন্তু কেউ সেই কন্যার দেশের ঠিকান! 
জানে না। শেষে একদিন বদ্দিউজ্জমাল তাকে স্বপ্নে নিজের পরিচয় দিল। 

সয়ফুল-মুলক্ বন্ধু সঙঈদকে নিয়ে পরীর রাজ্যের উদ্দেশ্তে যাত্রা করল। পথের 
নানা বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে তবে সে পেল বদ্দিউজ্জমালকে ৷ তার বন্ধু সঈদও 
পত্বী-হিসাবে পেল সরন্বীপ রাজকন্। মল্লিকাকে। 

এর পরের রচন1 হচ্ছে “হপ্ত পয়কর+( সপ্ত পয়কর)। এই কাব্যের 

রচনাকাল সম্ভবত ১৬৬০ গ্রীষ্টাব্বের মাঝামাঝি হবে। অন্তত শাহ. শুজার 

হত্যাকাণ্ডের পুর্বে নিশ্চয় রচিত হয়েছে। কারণ “হপ্ত পয়করে' কবি বলেছেন-__ 

দিল্লীস্বর বংশ আসি যাহার শরণে পশি 
তান সম কাহার মহিমা। 

এক্ধথ। নিশ্চয় তিনি শাহ, শুজার মৃত্যুর পরে বলেননি । “হপ্ত পয়কর? রচিত 

হয় খিরি-সান্দ-খুধম্মার সেনাপতি সৈয়দ মহম্মদের আদেশে । 
“হুপ্ত পয়করে* সাতটি গল্প আছে। পারস্যের বিখাত কবি নেজামী গজনবীর 

হুগ্ত পয়করের অনুবাদ করেছিলেন আমাদের কবিশ্রেষ্ঠ আলাওল | 

“হট পয়করের কাহিনী সংক্ষেপে হচ্ছে এই-__ 



কবি আলাওল ১৮১ 

আরব ও আজমের রাজা! নোমানের পুত্র বাহরাম। জ্যোতিষীর কথায় 
রাজা পুত্রকে যমন দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ছমনা নামে এক শিল্পী 
বাহরামের জন্য সাতরঙের সাতটি লী? তৈরী করেন । এদিকে নো"মানের 

সবত্যু হলে প্রধান মন্ত্রী সিংহাসন দখল করে বসল। বাহরাম মন্ত্রীকে তাড়িয়ে 
পিতৃরাজ্য উদ্ধার করলেন। তারপর পার্খববর্তা সাতটি রাজ্যের সাত রাজাকে 
পরাজিত করে তাদের সাত কন্তাকে বিবাহ করে এনে সাত টঙ্গীতে বাস 
করতে দিলেন। সেই সাতটি রাঁজকন্তা বাহরামকে যে সাতটি গল্প 
শুনিয়েছিল তাই কাব্যের মুখ্য বিষয়বস্্ব। এই গল্পগুলি ধর্মবিষয়ক নয়, 

নিছক আনন্দ দানই হল গল্পগুলির প্রধান লক্ষ্য । 

তারপর আলাওলের আর একটি রচনা হচ্ছে €তাহফা'। “তোহ.ফা 

ইউন্থৃফ গদার ইসলাম-ধর্মসন্বন্ধীয় তনত্বোপদেশপুর্ণ ফারসী গ্রস্থের অনুবাদ । 
গ্রস্থটির রচনাকাল সম্ভবত ১৬৬৩-৬৪ খ্রীষ্টাব্দ । এই সময় আলাওল অতিবৃদ্ধ 
হয়ে পড়েছেন । “তোহ.ফা'তে তিনি বলছেন-__ 

মুঝ্ি আলাওল হীন দৈববশ অন্থদিন 

বিধি বিড়ম্বিল বৃদ্ধকালে। 

অবশ্থি 'হপ্ত পয়করে”ও কবি বলেছিলেন-_- 

তান আজ্ঞ। লজ্ঘিতে না পারি কদদাচিত। 

যগ্চপিও জরাজীর্ণ চিন্তাকুল চিত। 

এবং সৈয়দ মুসা যখন “সয়ফুল-মুলকৃ-বদিউজ্জমাল* রচনা শেষ করতে 

অনুরোধ করেন তখনও তিনি বলেছিলেন-__ 

রচিলু পুস্তক বনু নানা আলাঝাল।। 

বৃদ্ধকালে ঈশ্বরভাবেতে রৈলে ভালা ॥ 

তবুও শেষ পর্ধস্ত কবিকে মজপিস-নবরাজের নির্দেশে “সেকান্দারনামা” রচনা 

করতে হয়। আলাওলের আর কোনে রচনা থাকলেও এখনও তা আবিষ্কৃত 

হয়নি । “সেকান্দারনামার রচনাকাল আন্থমানিক ১৬৭১-৭২ গ্রীষ্টাব হতে 

পারে।- শাহ শুজার মৃত্যুর এগারো বংসর পরে কবি এই কাব্য রচনা শুরু 
করেন। এই কাব্যখানিও কবি নেজামী গজনবীর ফারসী 'সেকান্দারনামা 
গ্রন্থের অন্গবাদ। এই কাব্যের মূল বিষয়বস্ত হচ্ছে আলেকজান্দারের 

দিথিজয়-কাহিনী | আলেকজান্দারের পিতা ফিলিপ, শিক্ষাপ্তরু' ও মন্ত্রী 



১৮২ বাঙ্লা সাহিত্য পরিক্রমা 

'আরম্ভতালিশ' (আরিস্টটল্) পারশ্তরাজ' দারা” ব! দরায়ুস্ প্রভৃতির কাহিনী 

“সেকান্দারনামায় ব্ণিত হয়েছে । আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণ এবং 

কান্তকুজ রাজ চৈনিক ও রুশদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ ইত্যার্দির কথা 

বণিত হয়েছে । |] 

আলাওল বাউ্ল। ও ব্রজবুলিতে বৈষ্ণব পদও রচনা করেছিলেন। এই 
পদ্-রচন। পতান্থগতিক রচনা নয়-_তাতে ভক্তহৃদয়ের সার্থক পরিচয় পাওয়া 

যায়। স্থফি-সাধকের পক্ষেই এই ধরণের পদ রচনা সম্ভব । যথা__ 

আহা মোর বিদরে পরাণ। ৃ 

জাগিতে স্বপনে দেখি ভূমে নাহি আন ॥ ঞ্চ॥ 

কি জানি লিখিছে বিধি এ পাপ করমে । 

পাইয়া পরশমণি হারাইলু' ভ্রমে ॥ ইত্যাদি। 
কিংবা, 

ননদিনী রস-বিনোদিনী 
ও তোর কুবোল সহিতাম নারি ॥ ঞ ॥ 

ঘরের ঘরণী জগত-মোহিনী 
প্রত্যুষে যমুনায় গেলি । 

বেলা অবশেষ নিশি পরবেশ, 

কিসে বিলম্ব করিলি? 

প্রত্যুষ বিহানে কমল দেখিয়া 
পুষ্প তুলিবারে গেলুম । 

বেল উদ্নে কমল মুদনে 

ভ্রমর দংশনে মৈলুম ॥ 

কুলের কামিনী ফুলের নিছনি 
কুলের নাহিক সীমা । 

আরতি মাগনে আলওয়াল ভণে 

জগৎ-মোহিনী-বাম। ॥ 
অথবা, 

তুয়া পদ হেরইতি বাতুল যুবতী 
কামিনী মোহন কটাখে হীন ভেল। 



অন্যান্ত মুসলমান কবিগণ ১৮৩ 

প্রেমমদে বিভোল, সতত বহয় লোর, 

অবয়ব পরিহরি শুদ্ধিবুদ্ধি হরি গেল ॥ ইত্যাদি। 

বাঙলা সাহিত্যে আলাওলের দান যে কতখানি তা ত্বার অল্প কয়েকখানি 
পুঁথি ও পদ্দাবলী রচনা থেকেই বুঝতে পারি। তাঁর অনেক রচনা এখনও হয়ত 
আবিষ্কৃত হয়নি। শুধু তার কেন, সপ্তদশ শতাব্দী ও তার পরের শতাব্দীর বন্থ 
মুসলমান কবির রচনা এখনও আমাদের অজ্ঞাত রয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীর 
পুর্ব থেকেই বাঙ্ল সাহিতো প্রণয়মূলক রোমান্টিক কাব্যধারা নিশ্চয় 
প্রবাহিত হচ্ছিল। সঞ্চদশ শতাব্দী থেকে মুসলমান কবিদের লেখনীতে তার 
সার্থকবিকাশ ঘটে। এই কবিদের মধ্যে অবিসংবাদ্দিতভাবে শ্রেঠ কবি 

হচ্ছেন সৈয়দ আলাওল। তাদের রচিত এই কাব্যধারা পরের দ্বিকে পুর্ববগ- 

গীতিকাব্য, প্রেম-সঙগীত প্রভৃতি এবং এমন কি উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য- 
রচনাকেও সজীব ও উর্বর করে তুলেছিল । 

অন্ব্যান্য সুস্লত্লস্মান কন্িিগণ। 

রোসাঙ্-রাজসভাকে কেন্দ্র করে তখন যে ধর্মপ্রভাবমুক্ত প্রণয়মূলক 

বাঙলা সাহিত্য গড়ে উঠেছিল তার প্রভাব অল্পদিনের মধো চতুর্দিকে ছড়িয়ে 

পড়ে। চট্রগ্রাম, ত্রিপুর! অঞ্চলেও এই ধরণের বাঙলা সাহিত্য বহুল পরিমাণে 
রচিত হতে থাকে । বাঙলা সাহিত্যে বৈষ্ণব রসধারা ভাবের প্লাবন বয়ে 

আনলেও এই নতুন ধরণের সাহিত্য বাঙলা সাহিতোর ইতিহাসে আপনার 

উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছে । মঙ্গলকাব্োর যুগেও এই ধর্মপ্রভাবমুক্ত কাব্য- 

সাহিত্য আপন বৈশিষ্ট্য ব্জায় রেখেছিল। এই কাব্যে আর দ্েেব-দেবী নয়-_- 
একেবারে মানুষ এসে প্রধান অংশ জুড়ে বসল। সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা! সাহিত্যে 

বৈচিত্র্যও দেখা দ্রিল। এই বৈচিত্র্য প্রথম সম্পাদিত হয়েছিল মুসলমান কবিদের 

স্বারা। বাঁড্ল। সাহিত্যও এই সময় থেকে কিছুট। গতান্ুগতিকতা মুক্ত হয়। 

এযুগে অন্তান্ত যে সব মুসলমান কবিদের রচনার উল্লেখ পাচ্ছি তার মধ্যে 

কোরেশী মাগনঠাকুরের চন্দ্রাবতীকাব্য উল্লেখযোগা। কেউ কেউ মনে 

করেন, কোরেশী মাগনঠাকুর হয়ত হিন্দু ছিলেন। ৬মৌলবী আবদুল করিম 
সাহিত্যবিশারদ এবং ডাঃ এনামুল হক্ মহোদয়গণের মতে তিনি কুরেশবংশীয় 

মুসলমান ছিলেন । কোরেশী মাগনঠাকুর চন্দ্রাবতীকাব্যকে রূপকথার মতো! 



১৮৪ বাঙ্ল। সাহিত্য পরিক্রম। 

করে সার্থক কাব্যরপ দান করেছেন। চন্দ্রাবতী কাব্যের গল্পের বিষয়বস্তু হচ্ছে 
ভদ্রাবতী নগরের রাজা চন্দ্রসেনের পুত্র বীরভান ও সরন্দীপরাজ স্থরপালের 

কন্ঠ! চন্দ্রাবতীকে নিয়ে। বীরভান চন্দ্রাবতীকে পেতে চায়। পথের নানা 

কিন বাধ! পেরিয়ে হয়ত বীরভান চন্দ্রীবতীকে পেয়েছিল। হয়ত" বলার 
অর্থ এই যে পু'খিখানির শেষের দিকের পাতাগুলি নেই। মাগনঠাকুরের 
কাব্যে কবিত্বের অভাব নেই। গল্প বলার ফাঁকে ফাকে কবি কল্পনা-মাধুরী 
মিশিয়ে কাব্যকে সার্থক করে তুলেছেন। 

চট্টগ্রামের পরাগলপুরের স্ুফি-মতাবলম্বী কবি সৈয়দ হুলতান “হরিবংশের' 
অনুকরণে “নবীবংশ+ রচনা করেন। 'নবীবংশের” রচনাকাল; আ্মানিক 
১৬৫৪ গ্রষ্টাৰ। এই কাব্যে ব্রহ্মা, বিষু, শিব, কষ: প্রভৃতির মাহা আ্যও বণিত 
হয়েছে। এছাড়া সৈয়দ স্থলতানের তান্ত্রিক যোগ বিষয়ক জ্জ্ঞান-প্রদীপ? 

নামেও একখানি কাব্য পাওয়া যায়। কবি বৈষ্ণব পদ্ও রচন। করেছিলেন । 

কবি মোহাম্মদ খান “মকতুল হোসৈন” বা “মুক্তাল হোসেন+, 'কাসিমের 

লড়াই” 'হানিফাঁর পত্রপাঠ”, “কেয়ামত-নামা” প্রতভৃতি কাব্য রচনা করেন। তার 

মধ্যে 'মকতুল হোসেন” এবং কেয়ামত-নামা” বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । “মকতুল 

হোসেন? ফারসী “মকতু-ল্-হুসয়ন'-এর অন্নুবাদ। কারবালায় হজরত মোহাম্মদের 

দেঃ) পৌন্র হোসেনের হত্যা কাহিনী এই কাবোর বিষয়বস্তু । কারবালার 

কাহিনী ছাড়া কবির নিজের কথা, নিজের দেশ চট্টগ্রামের কথাও এই কাব্যে 

বলেছেন। 'মকতুল হোসেন” কাব্যের গোড়ায় কবি মুসলমান কর্তৃক 
ট্টগ্রাম-বিজয়ের কাহিনীও লিপিবদ্ধ করে গেছেন। 

মোহাম্মদ খানের “কেয়ামত-নামা”ও সার্থক রচনা । পৃথিবীর শেষের 
দিনের শেষ বিচারে কার কি অবস্থা হবে তাই এখানে বল] হয়েছে। 

দোনাগাজী চৌধুরী নামে একজন কবিও আলাওলের মতো “সয়ফুল-মুলক্- 
বদদিউজ্জমাল' রচনা করেন। লেখক সম্ভবত ত্রিপুরা জেলার লোক 
ছিলেন। 

আবদুল নবী নামে একজন কবি ফারসী 'দাস্তানে আমীর হাম্জা"র বাঙলা 
অনুবাদ করেন। “আমীর হামজা'র অঙ্গবাদকাল আনুমানিক ১৬৮৪ খ্রীষটাবব। 
কবি আবদুল নবীর নিবাস ছিল চট্টগ্রামে । বাঙ্ল! ভাষায় গ্রস্থ রচনার 
ব্যাপারে কবি ষেন ভয়ে ভয়ে বলছেন-_ 



অন্তান্ মুসলমান কবিগণ ১৮৫ 

আমীর হামজার কিচ্চা পারসী কিতাব। 
না বুজিআ] লোকের মনেত পাই তাব | 

বঙ্গেত ফারসী ন জানএ সব লোকে । 

কেহ কেহ বুজি কেহ ভাবে জেনা সেশাকে ॥ 

এই হেতু সেই কথা মুঞ্ডি রচিবার ॥ 
নিজ বুদ্ধি চিস্তি মনে কৈলুম অঙ্গিকার ॥ 
মুছলমানি কথা দেখী মনেহ ডভরাই | 

রচিলে বাঙ্গালা ভাসে কোপে কি গৌলাই ॥ 

লোক উপকার হেতু তেজি সেই ভএ। 

দরভাবে রচিবারে ইচ্ছিলুম হৃদএ ॥ 
কোনো দৈবাদেশে নয়, শুধু নিজের মনের আবেগে কবি কাব্য রচনা করে 

গেছেন। “আমীর হামজা, আশী-পর্কে বিভক্ত এক বিরাট কাব্য। কবি 
আবছুল নবীর রচনাকে পুরোপুরি অনুবাদ বল যায় না । কাব্যে তার নিজের 
স্বাধীন কবি-কল্পনার পরিচয়ও পাওয়া যায়। 

শাহ্ মোহাম্মদ সগীর 'ইউক্থুফ-জেলেখা” নামে একখানি প্রণয়মূলক কাব্য 
রচনা করেন। কবির রচনাকাল সম্বন্ধে সাবিরিদ খানের মতোই কিছুই 

জানা যায় নি। এরা ছুজনেই আরও পুর্বের লোক হতে পারেন। 

সৈয়দ মোহাম্মদ আকবর নামক এক কবির “জেবল মুল্ক-শামারোখ' নামে 
একখানি কাব্য পাওয়া! গেছে । কাব্যখানি অনেকট। আলাওলের সয়ফুল-মুলকৃ- 

বদিউজ্জমালের মতোই । কবির রচনাতেও আলাওলের প্রভাব যথেষ্ট। কবি 
আকবরও শুধুমাত্র আনন্দ রস পরিবেশনের উদ্দেশ্তেই কাব্য রচনা করেন। 
ধর্মের কথা বলে কবি কাব্যকে ধর্মমূলক করে তোলেন নি। কাব্যের বিষয়বস্ত 
হচ্ছে জেবল-মুল্ক ও শামারোখের প্রেমকাহিনী । কবি বলছেন__ 

মোহাম্মদ আকবরে কহে রসের বাহার। 

রসিকে চিনিতে পারে রসের ভাগার ॥ 

আকবরের কাব্যের ভূমিকাটি বেশ কৌতুহলোদ্দীপক | সেযুগে হিন্দু- 
মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সঙ্ীর্ণতাকে কাটিয়ে উঠে কবি হিন্দু এবং মুসলমান 

সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসের মাঝে একটি মিলনের সেতু বচনা করতে চেষ্টা 
করেছেন। কবি ঈশ্বরবন্মন। প্রসঙ্গে বলছেন-_ 



১৮৬ বাড়ল! সাহিত্য পরিক্রমা 

বিনঅ করিআ বন্দি ফিরিস্তার পদ। 

ছুন্নিকুলে ফিরিস্ত! যে হিন্দুতে নারদ ॥ 

তক্ত সিংহাসন বন্দি আল্লার দরবারে 

হিন্দুকুলে ঈশ্বর হেন জগতে প্রচারে । 

হজরত রছুল বন্দি প্রভূ নিজ সখা । 

হিন্দুকুলে অবতারি চৈতন্যরূপে দেখা | 

আছব্বা সকল বন্দি নবীর সভাএ। | 

হিন্দুকুলে দোয়াদস গোপাল ধেয়াএ ॥ 

আওলিয়া আবম্ষিয়া বন্দি রব্বানি কোরাণ। 

হিন্দুকুলে মুনিভাব আছএ পুরাণ ॥ ইত্যাদ্দি। 

এছাড়া মোহাম্মদ রাজা, মোহাম্মদ রফীউদ্দিন ( ইনিও জেবল-মুলুক- 

শামারোখ রচনা করেন), সেরবাজ (ফাবসী “ফককর-নামার” অনুবাদ ও 
“কাসেমের লড়াই? ) শেখসা"দী, আবদুল আলীম (“হানীফা র লড়াই? ) আবছুল 

হাকীম প্রভৃতি কবিদের রচনার উল্লেখ পাওয়া যায়। আবছুল হাকীম 

'নূর-নামা” “লালমতী-সয়ফুল্ মুল্কৃ*, “ইউস্থফ-জেলেখা” প্রভৃতি কাব্য রচনা 

করেন। 
চট্টগ্রামের কবি সাবিরিদ খান বিগ্যাহ্ছন্দরকাবা রচনা করেন। তার 

সম্পূর্ণ রচনা পাওয়া যায়নি । সাবিরিদ খানের কাব্যের ভাষ। বিচারে মনে হয় 

তিনি প্রায় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দ্রিকের কবি হবেন। সংস্কৃত সাহিত্যে 

কবির বুুৎপত্তি কম ছিল না। প্রাচীনতম বিদ্যাঙ্বন্দর কাব্য রচয়িতাদের 

মধ্যে সাবিরিদ খান ছিলেন অন্ততম । এরা ছাড়। আরও অনেক মুসলমান 

কবি ধর্মবিষয়ক কাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী প্রভৃতি রচনা করেন। 

মুললমান কবিদের প্রণয়মূলক কাব্য রচনায় ফারসী-আরবী রচনার দান 
অনেকখানি । তবে বাঙলাদেশে ফারসী-আরবী ভাব নিজের স্বাতত্ত্য ততটা 
বজায় রাখতে পারেনি । কবিরা বাঙালী-_কাব্যেও তাদের বাঙালীয়ানা 

প্রকাশ পেয়েছে । মানবীয় প্রণয়-কাহিনী নিয়ে নিশ্চয় আরও কাহিনীকাব্য 

রচিত হয়েছিল। আমাদের মনে হয় তখন সমাজের ধর্মের গোৌড়ামিতে 



ছুই শতাব্দীর বৈশিষ্টা ১৮৭ 

এ সকল কাব্য খুব প্রাধান্ত লাভ করতে পারেনি । কিন্তু এটা সত্য যে, এই 
কাব্যধারা সাধারণ শ্রেণীর হিন্দু-মুসলমানদের যথেষ্ট আনন্দ দান করেছিল। 
পরের যুগে মাণিকতারা, মলুয়া, মহুয়া, ভেলুয়া স্থন্দরী প্রভৃতি গল্প জন-সমাজের 
কাছে যেমন মানবরস পরিবেশন করেছে, তেমনই পরবর্তীকালে নতুন 
ক্লাসিকাল রোমান্টিক ধারার সাহিত্য*রচনার পথও স্থগম করে দিয়েছে। 
এখনও হয়ত অনেক কাব্য আত্মপরিচয় জ্ঞাপনের অপেক্ষায় স্বতি-বিস্বতির 
অন্তরালে পড়ে আছে! ধর্মপ্রভাবমুক্ত বাওলাসাহিত্যধারায় মুসলমান- 

- কবিদের দান অপরিমেয় ও অনস্বীকার্য । 

দই স্পতান্দীল্ল লৈশ্পিষ্ট্য 

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যেই মোগল-পাঠানের ছন্দ সংঘর্ষ দেখা দেয় 

এবং সঙ্গে সঙ্গে পাঠানরা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। মোগলদের সময় 

থেকে বাঙলার আথিক অবস্থা ক্রমশ অবনতির দিকে যেতে থাকে । এই 
সময় থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যন্থত্রে ওলন্দাজ, পতৃগীজ, আরমানী, ইংরাঁজ প্রভৃতি 

বিদেশী বণিকদের আবির্ভাব ঘটে। ভারতের শিল্প-বাণিজ্য ও ধীরে ধীরে 

বিদেশী বণিকৃদের করতলগত হতে থাকে । বাঙ্লাদেশে যে ছুঃখ-দারিজ্য 
মোগল আমল থেকে স্পষ্টভাবে দেখ! দেয় তার আরও ভীষণ ও ভয়াবহ রূপ 

প্রকাশ পেতে থাকে পরবর্তী যুগগুলিতে। এদ্দিকে সাহিত্যে বৈষ্ণবকাব্য 

ধারা, মঙ্গলকাব্য ধারা, অন্থবাদসাহিত্য ধারা, ধর্মনিরপেক্ষ প্রণয়মূপক 

কাব্যধার। প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে । এই দুই শতাব্দীতে সাহিত্যের 

অনেক ধারা-উপধারা দেখা দিয়েছে | এই ধারা-উপধারার গতিবেগ পরবর্তী- 

কালের সাহিত্য রচনার পথ খুলে দিয়েছিল । শ্রাচৈতন্যের প্রেমভক্তিবাদ, সুফি- 

মতবাদ প্রভৃতির যোগাযোগে বাঙলার হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে 
একটি আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠছিল । হিন্দুরা মুনলমান পীর ও সাঁধকদের 

গুরুর মতোই শ্রদ্ধা করত। সমাজে যখন শান্তি স্থাপনের ও সমন্বয় সাধনের 

চেষ্ট৷ চলছে তখনই ঘটল মোগল-শক্তির আবির্ভাব । সঙ্গে সঙ্গে মোগল-পাঠান 

দবন্ধে রাষ্ট্রে দেখ! দিল বিশৃঙ্খল । সমাজও তখন এই অশান্তি থেকে রেহাই 
পায় নি। তার প্রমাণ আমর! মুকুন্দরামের চণ্তীমঙ্গল প্রভৃতিতে পেয়েছি । 

এরই ফাকে ফাকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত সাহিত্য রচন৷ চলতে থাকে । বাইরের 
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সংস্কৃতির প্রভাব বাঙ্লার সংস্কৃতিকে তখন সমৃদ্ধ করেছে, নিশ্চিহ্ন করতে 

পারে নি। হিন্দু-মুসলমানের একটি নতুন সংস্কৃতিও তখন রূপ লাভ করছে। 
কিন্তু যে পরিবর্তনের স্থচনা তখন দেখা দিয়েছিল, বাঙালীর মনোভূমিতে 

তার কোনো! রেখাপাত হয়নি বলেই মনে হয়। এটা ঠিক যে, জীবনে 
প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যায় না। তবুও তার স্বীকৃতি তখনকার বাঙালী 

জীবনে খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি । 
মোগলদের আগমনের পর থেকে বাঙালীর জীবনে শুধু অথনৈতিক 

বিপর্যয়ই নয়, আরও ছুঃখ-দুর্যোগের সম্ভাবনাও দেখা দেয়। তাঁর সামাজিক 

জীবনে এলো! উচ্ছহ্খল বিলাস-ব্যসনের প্রভাব । মোগলদের কঁছ থেকে এই 
উচ্ছঙ্খলতা! বাঙালীর চিত্তভূমিতে ক্রমে ক্রমে সংক্রামিত হয়। সামাজিক 
অধঃপতনও ধীরে ধারে দেখা দিতে থাকে । পুরানো যুগের সংস্কৃতির ধারাও 

ক্রমশ ক্ষয়ে আসতে থাকে । যদিও এ সময় হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতির 

বিভেদ অনেকখানি কমে এসেছে, তবুও পলাশী-গ্রাস্তরে নিজের উপর আস্থা- 

হীন, বিলাসী, উচ্ছঙ্খল বাঙালী আপন মাঁন-মধাদা, স্বাধীনতা সব কিছুই 
হারালো । তখন তার এমন কোনো শক্তি-সম্পদ নেই যে বিদেশী বণিকশক্তির 

বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাড়াতে পারে। নিজেদের মধ স্বার্থের সংকীর্ণতাও এই 
দুর্ধোগকে ঘনিয়ে আসতে সাহাধ্য করেছিল। পরের যুগে তার আলোচনা 

আমসছে। 
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শলাল্ী-আক্মতন 

( ১৭০০--১৮০০ খ্রীঃ ) 

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যকে আমরা 'নবাবী- 
আমলের সাহিত্য আখ্যা দিতে পারি। প্রকৃতপক্ষে নবাবী-আমল বলতে 
১৭৫৭ শ্রীষ্টাব্বের পরে আর কিছু নেই। পলাশী-প্রান্তরেই বাঙ্লার নবাবী- 
আমলের শেষ সমাধি ঘটেছিল। ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করতে গেলে 
অষ্টাদশ শতাব্দীর মাত্র পঞ্চ।শটি বছরকে ( ১৭০৭__-১৭৫৭ খ্রীঃ) নবাবী-আমল 

বল! যেতে পারে। তারপরে মীর জাফর আলী খান, মীর কাসেম আলী 
খান প্রভৃতি নবাব হলেও বাঙ্লাদেশে সত্যিকারের নবাব ছিল ইংরেজেরা। 
বিলেতে কোম্পানীর সাহেবদের নাম ছিল “নাবুব) | 

১৭০৭ স্রীষ্টাবে গরংজীবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার শাপনকর্তারা সবাই 
প্রায় স্বাধীন নবাব হয়ে পড়েন। গুরংজীবের মৃত্যুর পর থেকেই মোগল 
সাআ্রাজযে ভাঙন ধরে। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদ কুপী খান বাঙলা দেশের 
দেওয়ান হয়ে আসেন। তার আগে ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সম।ট ওুরংজীবের পোত্র 

মুহম্মদ আজিম-উদ্-দীন বাঙলা দেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে যথেচ্ছভাবে 

রাঁজকার্ধ চালাতে থাকেন। কিন্ত মুরুশিদ্ কুলী খান আসার পর তাঁর সে 
স্থবিধা আর রইলনা। এবং সেই থেকে আজিম ও মুরুশিদ্ কুলী খান্এর মধ্যে 

একটা হ্ন্ধও দেখ! দেয়। আজিম মুরুশিদ্ কুলী খান্কে হত্যা করবারও চেষ্টা 

করেন। 
মুরশিদ কুলী জাতিতে ত্রাঙ্ষণ ছিলেন। শৈশবাবস্থায় হাঁজী শফি' 

ইস্পাহানী নামে একজন মুসলমানের নিকট বিক্রীত হন। হাজী সাহেব 
তাকে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করেন। মুরশিদ কুলী সম্রাট রংজীবের অত্যস্ত 

প্রিয়পান্র ছিলেন। ওরংজীবের মৃত্যুর পর মুর্শিদ, কুলী ছু'বছর ( ১৭০৮-- 

১৭০৯ খ্রীঃ) বাউলা দেশে ছিলেন ন1। ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্লাদেশে আবার যখন 

অরাজকতা! দেখ! দিল আবার তাকে বাঙলার দেওয়ান করে পাঠানো হয়। 

সেই থেকে ১৭২৭ খ্রীষ্টাব অর্থাৎ তার মৃত্যুকাল অবধি তিনি বাঙ্লাদেশে 
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ছিলেন। মুর্শিদ কুলী রাজস্ব আদায় ব্যাপারে খুবই কঠোর ছিলেন। এই 

রাজন্ব আদায়ের ব্যাপারে তিনি হিন্দু কর্মচারীদেরই নিযুক্ত করতেন । 
মুরুশিদ্ কুলীর মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা শুজা-উদ্-দীন বা শুজা-উদ্-দৌলা 

আসদ্-জঙ (€ ১৭২৭-১৭৩৯ খ্রীঃ) বাঙলার স্ববাদার নিযুক্ত হন । প্রথমদিকে 

তিনি ভালোভাবেই রাজকাধ চালাচ্ছিলেন। কিন্তু জীবনের শেষের দিকে 
চারিত্রিক উচ্ছজ্খলত! তার সমস্ত গুণগুলি নষ্ট করে দেয়। শুজা-উদ্-দীনের 
সময় ফারোপীয় বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্য আরও পাকাপোক্ত হয়ে ওঠে। 

ইংরেজদের কাছ থেকে মোট! টাক! আদায় ক'রে নবাব তাঁদের ধ্যবসা করার 
ফরমান দেন। শুজা-উদ্-দীনের মৃত্যুর পর তার চরিত্রহীন পুত্র সরফরাজ 
(১৭৩৯-_৪০ খ্রীঃ) বাঙলার মসনদে বসে । তাকে হত্যা করে আলীবর্দী খান্ 
(১৭৪০__১৭৫৬ খ্রীঃ ) বাঙল1 বিহার ও উড়িস্তার নবাব হলেন। আলীবদর্খর 

আসল নাম হচ্ছে মীর্জা বন্দে বা মীর্জ মুহম্মদ আলী। আলীবদর্শ বিচক্ষণ 

নবাব হলেও নান! রাষ্ট্রনৈতিক উপদ্রব তাকে শেষ পর্ষস্ত শান্তিতে রাজ্যশাসন 

করতে দেয়নি । বারবার মারাঠা-আক্রমণ (বগাঁর হাঙ্গামা) তাকে বিব্রত 

ক'রে তোলে এবং তিনি শেষ পরস্ত তাদের হাতে উড়িস্য! ছেড়ে দিয়ে কোনো 

রকমে তাঁদের শাস্ত করেন। আলীবর্দী মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদেরও 
উচ্চপদে নিযুক্ত করেছিলেন । তাঁর সময়ে রাজা কিরাতষাদ, উম্মিদ্রায়, 

রাজা জানকীরাম, দুর্লভরাম প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাঁজকর্মচারী ছিলেন । 

আলীবর্দীর মৃত্যুর পর বাঙ্লার রাজনৈতিক পরিবেশের মাঝে ছুর্ধোগ 
ঘনিয়ে আসতে থাকে। তারপর যুবক সিরাজ-উদ্-দৌল। বাঙলার নবাব হলেন। 
সিরাজ-উদ্-দৌলাই বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিক 
থেকেই আমরা আগামী দ্রিনের দুর্যোগের আভাস পেয়েছি । সম্রাট গুরংজীবের 

মৃত্যুর পর এই ছুর্ষোগ মোগল সাভ্রাজ্যে ভাঙন ধরায়। মুরুশিদ্ কুলী খান 
কিছুদিন বাংল৷ দেশ থেকে রাজন্ব আদায় করে মোগল সাম্রাজ্যকে জীইয়ে 
রাখতে চেয়েছিলেন। তার মৃত্যুর পর তাও গেল। 

এদিকে বিদেশী বণিকর! ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রমশ অগ্রসর হ'তে 

হ'তে অবশেষে রাষ্্নৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেও হস্তক্ষেপ করবার চেষ্টা করছিল। 

আলীবর্দী এ ব্যাপারে খুব সচেতন ছিলেন। তাঁর রাজ্যে যাতে এই বিদেশীর। 
মাথা তুলে না দাড়াতে পারে তার জন্য তিনি ইংরেজ ও ফরাসীদের কলকাতা 
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এবং চন্দননগরে ছুর্গ নির্যাণ করতে অল্ুমতি দেননি । মুবুশিদ্ কুলীও তার 
সময়ে ইংরেজদের দুর্গ নির্যাণ করতে দেননি । আলীবদর্শ জানতেন এর 
একবার জে'কে বসলে বিপদ ঘটতে পারে। তাই তিনি ইংরেজ ও 

ফরাসীদের বলেছিলেন, “তোমরা ব্যবসায়ী, তোমাদের আবার দুর্গের কি 

দরকার? আমি যতক্ষণ আছি তোমাদের কোনো ভয় নেই ।, 

বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ্-দৌল1 যখন সিংহাসনে বসলেন 
তখন চারদিকে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠেছে । ঘরে বাইরে শক্ররা চক্রান্ত 

করছে । সিরাজের মাঁসতুত ভাই সওকৎ-জঙ, মাসীম। ঘসেটি বেগম ত 
আছেনই, তাছাড়া মীর জাফর আলী খান, রাজবল্লভ, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বায়, 

রায় ছুর্গভরাও আছেন । আর এদের সঙ্গে স্থযোগ-সন্ধানী ইংরেজরাও 

ছিল। ইংরেজরা গৃহবিবাদের স্থযৌগ নিয়ে কলকাতায় বাড়াবাড়ি করতে 

লাগল । শেষপর্যস্ত সিরাজ-উদ্-দৌলা কলকাতা আক্রমণ করে তা দখল করে 
নেন। যে কয়জন ইংরেজ সিরাজের সৈন্যের হাতে বন্দী হয় তাদের বন্দীদশা 

নিয়ে কুখ্যাত হলওয়েল তথাকথিত অন্কৃপ হত্যার একটি বীভৎস ও মিথ্য! 
বর্ণন! দ্রিয়েছেন। হলওয়েলের এই মিথ্যা উক্তির বিরুদ্ধে তার শ্বদেশবাসীরাও 

প্রতিবাদ করেছেন । 

শেষপর্যস্ত চক্রাস্তকারীর দল মাত্র পনেরো মাসের নবাব সিরাজের পতন 

ঘটাল। সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার ইতিহাসে নবাবী-আমলেরও যবনিকা পতন 
ঘটল। ক্লাইভের হাতে সিরাজের পতনের পর 'ক্লাইবের গর্দভ” (1,010 

0115 79০1-4১85 ) মীর জাফর আলী খান ( ১৭৫৭--১৭৬০ খ্রীঃ) 

বাঙলার সিংহাসনে বসল। কিন্তু মীর জাফর নামেমাত্র নবাব হল-_রাজ্যের 
মূল কলকাঁঠি রইল ইংরেজদের হাতে | মীর কাশেম ইংরেজ বণিকদের কাছে 
মেদিনীপুর, বর্ধমান, টট্গ্রাম প্রভৃতির রাজন্বের অধিকার লিখে দিয়ে বাঙলার 
সিংহাসনে বসার সৌভাগ্য লাভ করে ( ১৭৬*-__-১৭৬৪ খ্রীঃ )। কিন্তু পরে মীর 
কাশেমের সঙ্গে ইংরেজদের বিবাদ খগ্ুযুদ্ধে পরিণত হলে তাঁকেও শেষপধস্ত 

বিদায় নিতে হল। 

ওদিকে দিল্লীর বাদশাহ শাহ. আলম্ ইংরেজ-কোম্পানীকে দ্নেওয়ানীর 
দাদ্সিত্ব দেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাৰ থেকে কোম্পানীর রাজত্ব শুরু হয়। ইংরেজ- 
কোম্পানীকে দেওয়ানীর দায়িত্ব দেবার পর থেকে শুরু হল তাদের অত্যাচার। 

১৩ 
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সবাই মিলে দেশটা লুঠে নিতে লাগল। দেশময় দেখা দিল আতঙ্ক 

এবং করাল দুভিক্ষের ছায়]। এই বাঙলা দেশকে কেন্দ্র করে ইংরেজের রাজ্য 

বিস্তার শুরু হ'ল, শুরু হ'ল প্রজা শোষণ। মাঝে মাঝে নিপীড়িত প্রজা- 

পুঞ্জের বিদ্রোহও দেখা দিতে লাগল । 
এভদ্দিন যে সমাঁজ-ব্যবস্থার মধ্যে বাঙালী জনসাধারণ টি'কে ছিল এই সময় 

থেকে তার ভাঙনের দিক খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মুর্শিদ্ কুলী খানের সময় 
থেকে এক নতুন জমিদার-গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে। তিনি রাজন্ব আদায়ের 
ব্যাপারে কখনও শৈথিল্য দেখাননি। বরং জোর করে টাক। আদায় করে 

নিয়মিতভাবে তিনি দিল্লীর পাওন| মিটিয়েছেন। সে সমগ্ন যে নতুন জমিদার- 
গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়, তাদের মধ্যে নাটোরের রঘুনন্দন, সেলবর্ষের শ্রীকৃষ্ণ হালদার, " 

ময়মনসিংহের স্ত্রীর আচাধচৌধুরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । এছাড়া 
কোচবিহার ও ত্রিপুরার রাঁজারাঁও বাঙলার স্থবাদারদের নিয়মিতভাবে টাঁকা 
জোগাতে থাকেন । অন্তদিকে দীঘাপাতিয়৷ রাজ, নড়াইল রাজ প্রভৃতিও 

মুরশিদ কুলীর অধীনত মেনে নেয়। বস্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত “সীতারাম' 
উপন্যাসের নায়ক সীতারাম এ সময়ে বেশ পরাক্রান্তশালী জমিদার ছিলেন। 
মুরুশিদ্ কুলীর সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে তার পতন ঘটে | মুসলমান জমিদাররাও 
তখন বাঙ্লাদেশের এশখবরলম্পদ ভোগ করছিলেন। বাকী খাজনার 

দায়ে এ সময়ে অনেক জমিদারের পতন ঘটে। পুর্বে যে অবাঙালী হিন্দু- 

মুসলমানদের বাউল! দেশে কর্মচারী নিযুক্ত করার রীতি ছিল, মুরশিদ্ কুলীর 
সময় থেকে তা৷ বন্ধ হয়ে যায়। তিনি তার পরিবর্তে বাঙালী হিন্দুদের বড়ো 
বড়ো পদে নিযুক্ত করেন। এরা জোগাতেন মোগল-মসনদের বিলাস- 
ব্যসনের জন্য অর্থসম্পদ্। আর তাও দরিদ্রদের উপর অকথ্য অত্যাচার ক'রে। 

শ্রদ্ধের এতিহাসিক যদুনাথ সরকার মহাশয় বলেছেন, [102 15130 165৮27006 

৮৪9 60:0০90. ১ 5০9 10161) 01]5 105 005 1)52:01595 5006621786 0: 0106 

798591চা 800. 11910000910, 601:601:65 ০: 0106 ০011608০601 ০911600075- 

দেশে অন্নাভাবে লোক মরছে । কিন্তু প্রতিদিন অগণিত অর্থ জোর করে 

আদায় কর! হচ্ছে। ইংরেজরা যখন বাঙলার মসনদ দখল করে তখন 

মুর্শিদাবাদের রাজকোষের মণি-মুক্তা-জহরৎ দেখে তাঁদের চমক লেগে 
গিয়েছিল । এবং সে সময় তার! ফতখানি পেরেছে নিজেদের দেশে পার করেছে। 
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ভারতবর্ষে বিদেশী বণিকদের আবির্ভাব ঘটেছিল নিছক বাণিজ্য ব্যাপারে। 

কিস্তু তখন যে গৃহবিবাদ ও অন্তধিপ্লব ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ছুর্যোগ 
বহন করে আনছিল এই বিদেশী বণিকর! তার স্থযোগ গ্রহণ করতে থাকে । 

এমন কি, বাঁঙলার গৃহ-বিবাদকে কেন্ত্র করে এখানে ইংরেজ ও ফরাসীদের 

মধ্যে একট! তীব্র প্রতিযোগিতা দেখ! দ্রেয়। আলীবধ্শর সময়ে যে স্ববিধা 

ইংরেজরা পায়নি, সিরাজ-উদ্দৌলার সময়ে গৃহশক্র মীর জাফর, বাজবল্লভ। 
ঘসেটি বেগম, কৃষ্ণচন্দ্র রায়, জগৎশেঠ, উমিটাদ প্রভৃতির সহায়তায় তার পুর্ণ 

স্থযোগ গ্রহণের সুবিধা পায়। এদের চক্রান্তের শোচনীয় পরিণাঁম বাঙলার 

স্বাধীনতা লোপ এবং ইংরেজ বণিকরাজের ওপনিবেশিক সাম্রাজ্য পত্তন। 

সারা ভারতের ভাগ্য নির্দিষ্ট হয়েছিল পলা শীপ্রাস্তরে। পলাশীর যুদ্ধ তখনকার 

গৃহ-বিবাদ এবং আমীর ওমরাহদের চক্রান্তের একটি বীভতন পরিণাম । 
আলীবদঁর মৃত্যুর পর যখন সিবাজ সিংহাসন লাঁভ করলেন, তখন বাঙলার 

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নানা কম্পন-আলোড়নে আগ্রেক্ষগিরির উদ্ভব হয়েছে । যে 

চক্রান্ত প্রায় আলীবদর্খর সময় থেকে শুরু হয়েছিল, তার সঙ্গে চক্রান্তকারী 

হোসেন কুলীর হত্যা, কৃষ্ণচন্দ্র রায়, রাজবল্লভ প্রভৃতির কারাদণ্ড (কোনোটাই 

অন্ায়ভাবে নয় ) ইত্যাদি নিয়ে ঢাকা, পুর্ণিয়া, কলকাতা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি 

জায়গ! জুড়ে একটা সিরাজ-বিরোধী-ফড়যন্ত্রের প্রাক্-বহ্ৃযৎপাত ধৃঅ উদশীর্ণ 
হচ্ছিল। এই ষড়যন্ত্রে ইংরেজ বণিকরাঁও যোগ দিল এবং তারই নির্শজ্জ 

প্রকাশ ঘটল ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশী প্রান্তরে । 
এর সঙ্গে অবশ্যি সিরাজের ছুবিনীত ব্যবহার এবং অত্যাচারও তাঁর 

পতনকে অনিবার্ধ করে তুলেছিল। তাঁর বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র চলছিল 
তার সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। কিন্ত একট আপোবরফার প্রত্যাশায় তিনি 

এই ষড়যন্ত্র ভেঙে দেব।র জন্য তেমন কোন চেষ্টা করেননি । বরং সব জেনেও 
তিনি মীর জাফরের সঙ্গে সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। মীর জাফর 

পবিত্র কোরাণ ছুয়ে শপথও গ্রহণ করেছিল। তবুও তারই বিশ্বাস- 
ঘাতকতায় সিরাজের পরাজয় ও মৃত্যু ঘটে | সিরাজের চরিত্র ক্রটি-বিচ্যুতি- 
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হীন ছিলন1। ধার! ত্বাকে খুব ভালোবাসতেন তারাও একথা বলেছেন। 

ফরাসী কুঠিয়াল মসিয়ে লও তার চরিত্রের দুর্বলতার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত 

করেছেন। অথচ তিনি সিরাজের গ্রণগ্রাহী বন্ধু ছিলেন। দেশের মাস্থষ 

তার নাম শুনলে আতঙ্কে মুষড়ে পড়ত । তবুও যেদিন বন্দী সিরাজকে 
মুর্শিদাবাদের পথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সেদিন এঁতিহাসিক স্কটের ভাষায় 

“ড/1761) 016 7060016 15217610 1310) 11 01715 70095161015 ( বন্দী অবস্থায় ) 
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166781760. £000 650016  এখানেই সিরাজ-অধ্যায়ের শেষ এবং বাঙালী- 

জীবনের বিষাদময় ইতিহাসের শুরু। 
স্ট.য়ার্ট, হলওয়েল প্রভৃতির লেখায় সিরাজের যে কলঙ্কময় চরিত্র অস্কিত 

হয়েছে বাঙালী কোনোদিন তা শ্বীকার করেনি । উনবিংশ শতাব্দী থেকে ষে 
পরাধীনতার গ্লানি বাঙালীকে বিক্ষুন্ধ করে তোলে সেই বাঙালীর চোখে 

তিনি দ্রেশপ্রেমিক এবং শ্বাধীনতাঁর মহান রক্ষক সিরাজ । তাই সিরাজের 

পরাজয় বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের পরাজয় । সিরাজ বাঙলার ্বাধীন নবাব, 
সাআজ্যবাদী ইংরেজের প্রধান শক্র এবং দেশপ্রোহীদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে 
দপ্তায়মান-_যথার্থ দেশপ্রেমিক । উনবিংশ শতাব্দীতে এই দৃষ্টিভঙ্গী সিরাজকে 

দেশপ্রেমের 106৪9তে প্রতিষ্ঠিত করেছে । হিন্দু-মুসলমানের এই যে নব- 
জাতীয়তাবোধ, এই যে নব জাগরণ তার প্রধান পুরোহিত পিরাজ-উদ্- 

দৌলা। জাতির এই দৃষ্টিভঙ্গীতে সিরাজ স্বাধীনতা সংগ্রামের, তথ! জাতীয় 
গ্রামের প্রথম শহীদ! 

নবাব সিরাজ-উদ্দৌলাকে কি যে ভীষণ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দাড়াতে 



নবাবী-আমল ১৯৭ 

হয়েছিল তা একমাত্র কল্পনা করতে পারি মুষ্টিমেয় ইংরেজ সৈনিকদের 

সঙ্গে অগণিত নবাব সেনার পরাজয়ে । দেশের মানুষের এই যে গুদাসীন্ত, 

এর মূলে শুধু সিরাজের প্রতি বিরাগ-বিদছ্বেষ নয়, আলীবর্রার সময় থেকেই 

রাজকর্মচারী ও জমিদারদের অসস্তোৌষ, জোর করে দরিদ্র গ্রজাদের কাছ 

থেকে রাজস্ব আদায় প্রভৃতি কারণও ছিল | বিশেষ ক'রে তখনকার 

সাধারণ মানুষ রাঁজায় রাজায় যুদ্ধের ব্যাপারে মাথা ঘামাতে চাইত না । 
কারণ তাতে তাদের লাভ কি! বরং “এক রাজা যাবে, অন্য রাজা হবে-- 

বাঙলার সিংহাসন শুন্য নাহি রবে।, ম্বাধীনতা-লোপ-_সে আবার কি ! 
তার দেখতে পেল সিরাজ গেছেন, শ্বেতদ্বীপবাসী ইংরেজরা রাজা হয়েছে । 

পল্লীকেন্দ্রিক মন ত সচেতন ছিলই না, এমন কি, নাগরিক ভারতচন্দ্রও 

এ সম্বন্ধে নীরব ছিলেন । 

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ক্ষয়িষণণ সমাজে রুচিবিগহিত বিলাস-বাসন বাঙালীর 
একমাত্র অবলম্বন হল । এই দুর্বলতার স্থযোগ নিল ইংরেজরা | তারা 
তখন আইন প্রণয়ন করছে আর রাজস্বের নামে দরিদ্র জনসাধারণকে শোষণ 

করছে। একদিকে দেশের শিল্প-বাণিজ্য ভেঙে পড়ছে, অন্যদিকে বিদেশী 

ইংরেজরা সবরকমের ব্যবস! নিজেদের হস্তগত করে দুহাতে টাকা লুঠছে। 

সমাজের মধ্যে যে অসন্তোষ বহি জলে উঠছিল, হঠাৎ রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনের 

জন্য আর তার কোনো বৈপ্লবিক প্রকাশ ঘটতে পারলনা । 

ক্ষয়িষু সমান্জে ইংরেজ বণিকরা নিজেদের পুর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে 

কোনে বেগ পেলনা। কিন্তু সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তখনও পরিবর্তনের 

কোনো আভাস নেই ' পুবানে রীতিকে জ্বোর ক'রে আকড়ে ধরেও তার 
অন্তনিহিত ভাবশক্তিকে এযুগের মান্য খুঁজে পাচ্ছেনা । বাইরে জাক-জমক 

বেড়ে উঠছে, কিন্তু প্রাণ-সতোর ঘটেছে অভাব। সাহিত্যেও তাই দেখা 
দিয়েছে 26০8061০৪-এর সকল লক্ষণগুলি। 

অষ্টাদশ শতাব্দী বিশেষ নতুন কিছুই দেয়নি। সেই পদাবলী গান, মনসা 
মঙ্গল, চণ্তীমঙ্গল, ধর্মম্ঙ্গল, শিবের গীত, রামায়ণ মহাভারতের অন্থবাদ, পদ- 

সংকলন প্রভৃতি একইভাবে চলেছে । জাতীয় জীবনে দেখ! দিয়েছে শৈথিল্য 
এবং সেই শৈথিলাজনিত বিরতি । রাজদরবারের এশ্বর্ব-আড়ম্বরের নির্পজ্জ 

প্রকাশ দেখা দিয়েছে সমাজ জীবনে,_সমাজে এনেছে যৌন গৃটেৈষা। 



১৯৮: বাঙলা সাহিত্য পরিক্রমা 

অভিজাতশ্রেণীর অর্থপ্রাচূর্ব ও কর্মবিমুখতা! সমাজে এনে দিল উচ্ছঞ্খল 
জীবনের অগৌরব মুহূর্ত। এই ভাঙনের পথ বেয়ে এলো ইংরেজ। জাতীয় 
স্কৃতির একটি অধ্যায় এখানে শেষ হ'ল। শুধু বাঙলার নয়, ভারতের মধ্য- 

যুগের সাহিতা ও সংস্কৃতির গতিও হল রুদ্ধ। অথচ আগামী দিনের সম্ভাবনাও 
তখন দেখা দিচ্ছেনা । 

অষ্টাদশ শতাবীতে বাঙ্লাদেশে ইংরেজের ওুঁপনিবেশিক স্থার্থের 
ভিৎপত্বন করতে ধার! সাহাধ্য করেছিলেন তাদের অন্ততম হচ্ছেন মহারাজ! 

কৃষ্ণচন্দ্র রায়। কৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাসঘাতকতার জন্য প্রসিদ্ধ। তিনি মুখে তার 
অন্যতম চক্রান্তকারী বন্ধু রাজবল্লভকে মমর্থন করেন__“রাজবল্লুডের বিধবা" 
বিবাহ প্রচলন চেষ্টা বিফল করেন।” তাঁর রাজসভাঁকে কেন্দ্র করে তখন যে 

সাহিত্য গড়ে উঠছিল তাতেও রুচিবোধের অভাব ছিল। প্রণয় কাব্যের 

নামে কামোদ্দীপক কাব্য রচিত হচ্ছিল। 

দরবারের কাজের স্থবিধার জন্য এবং জীবনযাত্র। নির্বাহ করবার জন্য, 

তখন আরবী, ফারসী, হিন্দী প্রভৃতি শেখা হচ্ছিল। এই রেওয়াজ উনবিংশ 

শতাবীতেও ছিল। রাঁজার ভাষা শিখতে হবে, নইলে রুজি-রোজগারের 

হ্ববিধা হবে না। তখনকার দিনের ব্রাহ্মণ কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি ভদ্র-শ্রেণীর 

লোকেরা আরবী ফারসী শিখছিলেন। পলাশীর বিপর্যয়ের পর ইংরেজ 

বণিকদের কপায় কিছু অর্থবান লোক এবং চাকুরিয়1! মধাবিত্বের উদ্ভব হয়। 

নতুন একদল জমিদার শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। এদের নিয়ে ইংরেজরা শুরু 
করল রাজত্বের ব্যবসা। এর আগেই তারা যে ব্যবসা! ফেঁদে বসেছিল, তার 

ভেতর দিয়েই একটু একটু করে এগিয়ে এসে বাঁঙ্লার সমাজ ও সংস্কৃতির 
সর্ববিধ ব্যবস্থায় ঘটাল সুস্পষ্ট ব্যতিক্রম। বিত্বহীন দরিপ্ররা মরে শেষ হয়ে 

গেল, স্বল্পবিত্না হ'ল পথের ভিখারী, আর স্ুযোগসন্ধীনীর দল রইল টি'কে। 

যা ছিল তা আর রইল না) যা হবার তাও হ'ল ন1। 



২. 

অগ্তাদস্ণ সশতান্দীব্প স্ুগচিত্ত ও সাহিত্য 

এযুগের বাঙলা সাহিত্যে প্রাচীন ধারার জের লক্ষিত হয়। বৈষ্ণব 
পদাবলী সংগ্রহ, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতিতে পুবানোর অন্ুবৃত্ি চলেছে । সত্য- 

নারায়ণ, মাণিকপীর, প্রভৃতির পাচালী কাব্ হিন্দু মুসলমানের দ্বন্বাবসানের 

একটা চেষ্টাও দেখা দিয়েছে । অন্যদিকে পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ- 
কোম্পানীর শাসনের স্থত্রপাতে, মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতির আবির্ভাবে নতুন দিনের 

আভাস পাওয়া যাচ্ছে । সপ্তদশ শতাব্দীর মতো এই শতাব্দীতেও গছ বৈষ্ণব 
কড়চ! গ্রন্থ রচন! এবং খ্রীষ্টান মিশনারীদের দ্বাবা ধর্মগ্রন্থ অনবাদও ভচ্ছিল। 

পলাশীর যুদ্ধের পর হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে বাঙালী ঠিক কি করবে ভেবে পাচ্ছে 
না। তাই পুরানে। কাহিনী বারবার আবৃত্তি করছে। বিভিন্ন লেখকদের পদ 

সংগ্রহ করছে। কাবা রচনার মধো সামাজিক জীবনের নার্থ ও প্রকাশ পাচ্ছে। 

পুরানোকে ত্বাকড়ে থাকতে গিয়ে কেউ কেউ কালাতিক্রম দোষ ও ঘটিয়েছেন । 

ভারতচন্ত্র ও মাণিকরাম গাঙ্গুলী প্রভৃতি পেখকের বচনায় তার দৃষ্টান্ত পাওয়া 
যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নতুন কোনো সাহিত্য যে গড়ে উঠতে 

পারেনি তার অনেক কারণের মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে_অভিজাত সম্প্রদায়ের 

নৈতিক অবনতি এবং সমাজের বিরুত দৃষ্টিভঙ্গী হেতু চিন্তাশক্তির অনুর্বরতা। 
বাঙালী তখন আর্ধা-তরজা, খেউড, কবিগ।ন প্রভৃতি গেয়ে চলেছে। কিন্তু 

ভাবীকালের পথের সন্ধান তখন৪ পায়নি । এস গান পুর্বে বাঙলা জন- 

সমাজে প্রচলিত ছিল। শুধু স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেল অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে । 

এযুগে একদিকে যেমন সাহিত্যকে অভিজাত রূপদানের চেষ্টা চলছিল, 

তেমনই অন্তদিকে সাধারণ মানুষের লৌকিক ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কারকে জোর 

করে ধরে রাখবার চেষ্টাও চলছিল। ইংরেজ আমল শুরু হবার পর এই 

প্রচেষ্টার কোনে! সার্থক রূপ প্রকাশ পেতে পারেনি । ভাঙার পাল! শেষ 

হয়েছে, কিন্তু গড়ে তোলার অনেক বাকী । দেশের মানুষ হয়েছে দিশেহার]। 

খুদে রাজার দল হাত পা ভেঙে হয়েছেন জমিদার। মুসলমানর| ছিলেন 



23 বাঙলা সাহিত্য পরিক্রমা 

রাজা। হিন্দুরা ভাবল এদের পরাজয়ে আখেরে ভালোই হ'ল। ইংরেজ 
বণিকগোষ্ঠীও বুঝেছিল হিন্দুরা এখন হাতে থাকবে । মুসলমানরাঁও শন 

মাথ! নোয়াতে চাইবে না । অভিমান ও মর্ধাদাবোধ তাদের তখনও বেশী। 

হিন্দুর দল ইংরেজ সাহেবদের পিছু নিল। জমিদারের দল হল ইংরেজের 
রাজস্ব আদায়ের এজেন্ট। সাম্রাজালোলুপ ইংরেজ-বণিকের দল এই 
বিভেদের উপর নিজেদের স্বার্থের ভিত্তি পাকা করে নিল । শুধু হিন্দুরা কেন, 

ক্ষমতালোভী মীরজাফরও বোঝেনি যে উভয়ের আকাশে দুঃখের মেঘ ঘনঘট। 

করে এসেছে। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যে সাধারণ মানুষের জীবনের স্থখছুঃখ-দারিজ্যের 

রূপ তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। মুকুন্দরাম প্রভৃতির রচনায় জীবনের 

অভিজ্ঞতার এবং যে সার্থকপ্রকাশ দেখতে পেয়েছি এযুগে তা ঠিক তেমন 
স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়নি। ভারতচন্দ্র নাগরিক কবি। তার কাব্যে নাগর- 

চাতুর্ষের অপুর্ব প্রকাশ ঘটেছে । ধীর] পল্লীর কবি ছিলেন তারাও পুনরাবৃত্তি 

ছাড়া আর বিশেষ নতৃন কিছু দিতে পারছেন না। ভারতচন্দ্ের প্রতাপা দিত্য- 

মানসিংহ উপাখ্যানে আকবরের সময়ের কাহিনী বিবৃত হয়েছে । গঙ্গারাম দত্ত 

মহারাষ্ট্র পুরাণে প্রায় সমসাময়িক এতিহাসিক কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। 

কিন্ত অলৌকিকত্বের চাপে যথাথভাবে সমাজের স্প্টব্প সাহিত্যে প্রকাশ 
পাচ্ছে না। এসব রচনায় গতানুগতিক মঙ্গলকাব্যের স্ুরই ধ্বনিত হচ্ছে। 

অথচ পুরানোও সমাজ চিত্তের আকাজ্ষ। মেটাতে পারছে না। এই অবস্থায় 

চৈতন্যোত্বর সাহিত্যের ভাবগঙ্গাধার] ক্ষীণ গতি প্রাপ্ত হচ্ছে। অন্ঠান্য কাব্য- 

সঙ্গীতের সুরও ক্রমবিলীয়মান। সাহিত্য ও তার যুগ এক নয়। সাহিত্য 
আর সামাজিক মনকে পথ দেখাতে পারছে না। এযুগে বাঙলা সাহিত্যের 

ধারাতে পুরানোর পুনরাবৃত্তি এবং পলাশী-বিপর্য়ের পর ক্ষণবিরতির লক্ষণ 

লক্ষিত হয়। সাহিত্যের এই সময়কে বলা যেতে পারে চৈতন্ঠোত্তর বাঙ্লা 
সাহিত্যের ক্রমবিলীয়মান ধারার যুগ। 

ন্বেঅওল পগাবিলী 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পূর্বের যুগের মতোই বৈষ্ণবপদ রচিত হচ্ছিল। প্দ- 
ক্তীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন নরহরি চক্রবর্তী, শশিশেখর, রাখামোহন 
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ঠাকুর, নটবরদাস, জগদানন্দ, বৈষ্ণবদীস বা গোকুলানন্দ সেন প্রভৃতি । 
অন্ান্ত কবিদের রচনায় গতান্গতিকতার দুর্বলতা খুব স্পষ্ট । 

নরহরি চক্রবর্তী অনেক পদ্দ রচনা করেছিলেন। কবিত্শক্কতি যাই থাক, 
তার গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ ( গৌরচরিজ্রচিস্তামণি ) লোচনদাসের ধামালী পদের 

মতো নদীয়| নাগরী ভাবের। পদের সহজ ও সাবলীল ছন্দোগতি লক্ষণীয় । 

নরহরি 'গীতচন্দ্রোদঘ্ন” নামে একখানি বিরাট পদসংগ্রহ সংকলন করেন। বিশ্বনাথ 

চক্রবর্তীর ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে এবং রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃতসমুপ্রে 
নরহরি চক্রবর্তীর কোনো পদ পাওয়া যায় নাঁ। 

এই যুগের পদকর্তাদদের মধ্যে শশিশেখরকে শ্রেষ্ঠ বললে অততযুক্তি হবে না। 

শশিশেখরের সঙ্গে চন্দ্রশেখর? নামটিও পাওয়া যায়! কেউ বলেন এরা 

ছু'ভাই, আবার কারও মতে চন্দ্রশেখর নামটিও শশিশেখরের । শশিশেখরের 

বেশীর ভাগ পদই ব্রজবুলিতে রচিত । পদকল্পতরুতে কোনে। পদ পাওয়া 

যায়নি বলে অনেকে মনে করেন ষে, তিনি পদ্রকল্পতরু সংকলফ্িত1 বৈষ্ণবদাসের 

পরবত্তাঁ। ইনি বর্ধমান জেলার পড়ান বা পাড়ন গ্রামের (বা কাদর1) 

অধিবাসী ছিলেন। শশিশেখরের পদের অপুর্ব ঝঙ্কার এবং লালিত্য কবিকে 

উচ্চশ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত করেছে । এখানে তাঁর কয়েকটি পর্দের অংশ উদ্ধৃত 
করছি-_ 

শীতল তছু অঙ্গ হেরি পরশ-রস লালসে 

করল কুল-ধরম-গুণ নাশে | 

সে। যদি তেজল কি কাজ উহ জীবনে 

আন লো সখি গরল করি গ্রাসে ॥ 

প্রাণাধিকা রে সখি, কাহে তোর। রোঁঅসি 

মরিলে করবি ইহ কাজে। 

নীরে নাহি ভারবি, অনলে নাহি দাহবি, 
রাখবি তন্থু ইহ বরজ মাঝে ॥ ইত্যাদি । 

কিংবা, 

অতি শীতল মলয়ানিল মন্দ মন্দ বহন] । 

তি হস জঙ্জ মল কহ ৬ ইত 

কিংবা, 
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তুঙ্গ মণি মন্দিরে ঘন বিজরী সঞ্চরে 
মেঘরুচি বসন পরিধান । 

যত যুবতী মগ্ুলী পস্থ ইহ পেখলি 
কোই নাহি রাইক সমানা ॥ ইত্যাদি। 

পদ রচনায় শশিশেখর বিদ্যাপতির অনুকরণ করেছিলেন। কবিশেখর 

ও শশিশেখরের পদগুলি দু'জনের মধ্যে কার রচনা তা নিয়ে অনেক সময় 

তুল হয়। 

“পদরামৃতসমুদ্র সংকলয়্িতা রাধামোহন ঠাকুর নিজেও পদকর্তা ছিলেন । 

তার নিজের পদ 'পদ্ামৃতসমুদ্রে” সংকলিত হয়েছে । চণ্ডীদাস নামাস্কিত 

“ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার তিলে তিলে আইসে যায়” পদটি অনেকের মতে 

এবং নটবরদাসের পদসংকলন গ্রন্থ “রসকলিকা'র ভিত্তিতে শ্বয়ং নটবর 

দাসেরই রচনা । শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের বংশধর জগদানন্দ গোবিন্দদাস 

কবিরাজের অনুসরণে ধ্বনি-ঝংকারপুর্ণ পদ রচনা করেছিলেন । “সংকীর্তনাম্বত' 

ংকলয়িতা দীনবন্ধুদাস এবং পদকল্পতরু-সংকলয়িতা বৈষ্ণবদাসও বনু পদ 

রচনা! করেছিলেন । 

গশদহনহগ্রহ গ্রজ্য 

এ যুগে অনেকগুলি পদ-সংগ্রহ গ্রন্থ সংকলিত হয়েছিল । এই সংগ্রহ 

গ্রন্থের মধ্যে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'ক্ষণদাগীত-চিন্তামণি”, নরহরি চক্রবর্তীর 

্লীতচন্দ্রোদয়”, রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃতসমুদ্রণ, বৈষ্বদাস বা গোকুলানন্দ 

সেনের 'পদকল্পতরু', দ্রীনবন্ধুদীসেব 'সংকীর্তনানন্দ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

এ ছাড়াও 'পদরত্বীকর+, 'পদ্রসসার», 'পদকল্পপতিকা? প্রভৃতি বহু পদসংগ্রহ গ্রস্থ 

সংকলিত হয়েছিল । 

ক্ষণকাগীত-চিন্তামণিতে” বিশ্বনাথের হরিবল্লভ বা বল্পভ ভণিতায় কিছু 

কিছু পদ আছে। কিন্তু চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত কোনো! পদ সংকলিত হয় নাই। 

ক্ষণদাগীত-চিস্তামণি? গ্রস্থখানি অসম্পূর্ণ সংকলন। নরহরি চক্রবর্তার “গীত 

চন্দ্রোদয়ে+ চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত পদ আছে। পদসংগ্রহগুলিতে বৈষ্ণবরসের 

স্তরভেদের ভিত্তিতে পদগুলি সাজানো হয়েছে । এবং সংকলয়িতারা যথাসম্ভব 

এসব রসের সরল ব্যাখ্য। দিতে চেষ্টা করেছেন । 
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এযুগে কয়েকখানি জীবনীকাব্য রচিত হয়েছিল। জীবনীকাব্য 
রচয্রিতাদের মধ্যে প্রেমদাস (পুরুষোতম মি সিদ্ধাস্তবাগীশ) ও নরহরি ওরফে 
ঘনস্তাম চক্রবর্তীর নাম উল্লেখযোগা। প্রেমদাস কবিকর্ণপুরের “চতন্য- 
চন্দ্রোদয়' নাটক অবলম্ছনে "্রীচৈতন্ চন্দ্রোদয় কৌমুদী” (১৭১২-১৩ খ্রীঃ) রচনা 
করেন। প্রেমদ্দাসের “বংশীশিক্ষা) (১৭১৬-১৭ খ্রীঃ) আর একখানি বিরাট 

জীবনীকাব্য। এই কাব্যে কবির পূর্বপুরুষ বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীচৈতন্থ 
ও তার লীলাসহচর এবং অন্যান্ত বৈষ্ণব মোহস্তদ্দের কথাও বলা হয়েছে। 

নরহরি চক্রবর্তীর “ভক্তিরত্বাকরকে বৈষ্ণবর্দের এন্সাইক্লোপিডিয়া বলা 
যেতে পারে। এই কাব্যে মুখ্যত শ্রীনিবাস আচাধের এবং সেই সঙ্গে নরোত্বম, 
হ্টামানন্দ ও ৰহু বৈষ্ণব মোহস্ত্দের বিষয়ও বণিত হয়েছে । নরহরি “নরোত্বম 

বিলাস” নামে নরোত্তম ঠাকুরের জীবনীকাব্যও রচনা করেন। পদ্দাবলী 
আলোচনায় পদ্দকর্তা নরতরির উল্লেখ করেছি। নরহরি মুর্শিদাবাদের 

নিকটবর্তী সৈয়দাবাদ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন । 
এ যুগে জয়দেবের গীতগোবিন্দের যেমন অনুবাদ হয়েছে, তেমনই 

জয়দেবকে নিয়ে জীবনীকাব্যও রচিত হয়েছে । বনমালী দাস 'জয়দেব চরিত্র! 

নামে একখানি জয়দেব-জীবনী রচন| করেন। শ্রুহট্রে শ্রীচৈতন্ত ও তার 
আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে কিছু কিছু কাহিনীকাব্য রচিত হয়েছিল। উদ্ধবদাস 

ব্রজমঙ্গলৈ কবি লোচনদাসের জীবনীমাহাত্মা বর্ণনা করেছেন। বর্ণনা প্রসঙ্গে 

নরহরি সরকার, নিত্যানন্দ প্রভৃর কথাও বলা হয়েছে। বৈষ্ণবপ্রধান 

হ্যামানন্দকে নিয়ে কষ্চচরণদাস “হ্যামানন্দ প্রকাশ" নামে একখানি কাব্য রচনা 

করেন। 

ক্রুঅওলীলালিস্বস্রক কাব্য 

এষুগে কুষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্য ধার। রচনা করেছেন তাদের মধ্যে 

সপ্ুদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগসদ্ধিকালের ঘনশ্তামদাস একজন। ইনি শরীক 
বিলাস নামক একখানি কাব্য রচন! করেন। ঘনশ্বাম শ্রীরুষ্জবিলাসে তার 

গুরু জয়গোপালদাসের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। জয়গোপাল আসামের 



২০৪ বাঙলা সাহিত্য পরিক্রম! 

শঙ্করদেবের মতোই জাতিভেদ মানতেন না। এইজন্য তিনি বৈষুব মোহম্তদের 

দ্বারা “একঘরে? হন। বলরামদাস ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অন্কুসরণে 

“কুষ্চলীলামৃত” কাব্য রচনা করেন। দ্বিজ রমানাথ ভাগবতের অনুসরণে 
শ্রুরুষ্ণবিজয়” কাব্য রচনা! করলেও শ্রীকুষ্ণকীর্তনের মতো দানখণ্ড, লীলাখণ্ডও 

তার কাব্যে পাওয়। যায়। বিষুপুরের রাজা গোপালসিংহদেবের সভাকবি 

কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তার কষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্য পাওয়া গেছে। কবিচন্ত্ 

শিবায়ণ, রামায়ণ ও মহাঁভীরতও রচনা করেন। এছাড়া আর যে-সব 
কষ্ণলীলাবিষয়ক পুঁথি পাওয়া যায় তার মধ্যে চট্টগ্রামে প্রাপ্ত দ্বিজ লক্ষমীনাথের 

'কৃষ্ণমঙল কাব্য”, পরাণদাসের “রসমাধুরী”, কিশোরদাস এবং শচীনন্দনের 
উদ্ধব সংবাদ" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । চট্টগ্রাম অঞ্চলে কৃষ্ণলীলার বহু ক্ষুত্্ পুঁথি 

পাওয়া গেছে। 

হিভিজ্স অন্যুবাদ গ্রন্থ 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রামায়ণ, মহাভারত ছাড়া বৈষ্ণবগ্রস্থ এবং পুরাণাদির 

অন্গবাদ হচ্ছিল। জয়দেবের গীতগোবিন্দেরও এসময়ে অনুবাদ হয়েছিল |. 

কৃষ্ণদাস তার গুরু বিশ্বনাথ চক্রবতীীর চমৎ্কারচন্ড্রিকা, রাগবর্মচন্দ্রিক1 প্রভৃতি 

রচনা বাঙ্লায় অনুবাদ করেছিলেন। শচিনন্দন বিদ্যানিধি মহাশয় রূপ- 

গোস্বামীর “উজ্জ্রলচন্দ্রিকা” নামে “উজ্জ্লনীলমণি? গ্রন্থের বাঙলা! অনুবাদ 

করেন । 

্রন্ষবৈবর্তপুরাণের অন্ুবাদও হচ্ছিল। ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ 

ঘোষাল পদ্মাপুরাণের কাশীণপ্ডের (১৭৯২ খ্রীঃ) অনুবাদ করান। পুরীর 

জগন্নাথদেবকে নিয়ে 'জগন্নাথমঙ্গল' নামে কয়েকখানি কাব্য রচিত হয়েছিল । 

_ এছাড। পরব, প্রহলাদ ইত্যাদি চরিত্র নিয়ে ভরত পণ্ডিত, দ্বিজ কংসারি প্রভৃতি 

ক্ষুদ্র পালাগান রচনা করেছিলেন । বৈষ্ণবর! তাঁদের গুরুদের নিবন্ধ ও অন্যান্ত 

ংস্কৃত রচনা বাঙ্লায় অনুবাদ করেছিলেন । পুর্বেই কুষ্দাসের অন্থবাদের 

উল্লেখ করেছি। অন্যান্ত কবিদের মধ্যে স্বরূপ গোস্বামী, (রূপ গোস্বামীর 
ললিতমাধব নাটকের অন্থুবাদ “প্রেমকদন্ব' ), রামানন্দ রায়ের জগন্লাথ-বল্পভ 

নাটকের অনুবাদক গোপালদাস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । সঞ্চদশ শতকের 

মতো। এযুগেও বৈষ্বতান্ত্রিক-নিবন্ধ রচিত হচ্ছিল। 



স্মননসাষমজ্ঞল ক্চাব্য 

এুগে উত্তর-বঙ্গে এবং পুর্ববঙ্গে মনসামঙ্গল কাব্য রচিত হচ্ছিল। উত্তর- 

বঙ্গের কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগা হচ্ছেন জগত্জীবন ঘোষাল এবং জীবনকৃষ্ণ 

মৈত্র। জগৎজীবনের কাব্যে দেবখণ্ডে শিবচণ্ডী প্রভৃতি দেবতাদের কাহিনী 

এবং বণিকখণ্ডে বেস্থলা-লখীন্দর কাহিনী বণিত হয়েছে । জীবনরুষণ মৈত্র 

১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্ধে মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। জগত্রামের কাব্যের তুলনায় 

জীবনকৃষ্ণের কাব্যটি আয়তনে বড়ো । 
পুর্ববঙ্গে এসময়ে অনেক মনসামঙ্গল কাব্য রচিত হয়। পুর্ববঙ্গে এখনও 

মনসা-ভাসান গানের সমাদর আছে। চট্টগ্রামের বাশখালী থানার বাণীগ্রামের 

রামজীবন ভট্টাচাধ বিছ্যাভৃুষণ একখানি মনসামঙ্গল রচনা করেন। কাব্যের 
রচনাকাল ১৭০৩-৪ গ্রীষ্টাব্ৰ অর্থাৎ জীবনকৃষ্ণ মৈত্রের রচনার প্রায় ৪০ বছর 

আগে। রামজীবন সৃখঠাকুরকে নিয়ে আদিত্যচরিত বা স্ুর্যমঙ্গল কাব্য 

(১৭০৯-১* খ্রীঃ) রচন। করেছিলেন । শ্রীহট্টের ষ্টাবর দত্ত ও দ্বিজ জানকীরাম 

মনসামঙ্গল কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবি। প্রায় সব কবিই পূর্ববর্তী কবিদের 
অনুসরণে কাব্য রচনা করেন। কিন্তু গল্প জুড়ে দেবার স্বযোৌগ পেলে 

তারা ছাড়েন নি। যগ্টীবর শিব-পার্বতীর বিবাহ-মিলন নিয়ে নতুন 
কথা বলবার চেষ্ট/ করেছেন। সেখানে ভোগাতীত ত্যাগী শিবকে পাওয়ার 

জন্য উমার তপস্া নেই। আছে পুশ্পোদ্যানে উমাকে লম্পট শিবের সম্ভোগ 
কামনায় বিব্রত করা । ময়মনসিংহের স্থসঙের মহারাজা রাজসিংহও অষ্টাদশ 

শতাব্দীর প্রথমভাগে একটি মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। ইনি রাগমাল। 
ও ভারতীমঞ্গল নামে আরও ছুখানি কাব্য রচন| করেছিলেন। ভারতীমঙ্গলে 
বিক্রমাদিত্যের কাহিনীও বল! হয়েছে । এছাড়। দ্বিজ জগন্নাথ, বৈচ্যকৰি 

কর্ণপুর, গঙ্গাদাস সেন প্রভৃতি পুর্ববঙের কবিদের রচিত মনসামঙ্গল কাব্যের 

বাদ পাওয়া যায়। 

পশ্চিম বঙ্গের মনসামঙ্গল রচয়িতাদের মধ্যে দ্বিজ বাণেশ্বরের নামই 
একমাত্র করা যায়। দ্বিজ বাণেশ্বরের কাব্যের রচনাকাল অষ্টাদশ শতকের 

দ্বিতীয় দশক বলে মনে হয়। দ্বিজ রসিকও একখানি মনসাঁমঙগল রচন। 

করেন। 



চগ্ডী শু অন্যান্য দেলীলিম্মম্রক্ু ক্ষান্য 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে চণ্ডী ও অন্যান্য দেবীবিষয়ক বহু কাব্য রচিত হয়েছে । 

মার্কগেয়পুরাণ অবলম্বনে যেসব চণ্ীবিষয়ক কাব্যের নিদর্শন পাওয়া যায় তার 

মধ্যে বিজ শিবদাসের গৌরীমঙ্জল, হরিশ্চন্্র বস্থর চণ্ডীবিজয় বা দেবীমঙ্গল, 

রামশস্করদেবের অভয়ামঙ্গল, হরিনারায়ণদাসের চগ্ডিকাম্ঙ্গল, জগত্রাম 

ও রামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত দুর্গাভক্তিচিস্তামণি প্রভৃতি কাব্য 

উল্লেখযোগ্য । ! 

রামানন্দ যতির চণ্তীমঙ্গলে একটু বিশেষত্ব আছে। নিজের পাশ্ডিত্য 

সম্বন্ধে কবির বেশ অভিমান ছিল। নিজের মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে 

তিনি মুকুন্দরামের সমালোচনা করেছেন। বাঙ্ল| সাহিত্যে বোধহয় 
রামানন্দের মুকুন্দরাম-সমীলোচনাই প্রথম সাহিত্য সমালোচনা । মুকুন্দ- 
রামের কাব্যে ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরের ষে পুষ্পচয়ন অংশ আছে তা পুরাণবহিভূতি 

বলে রামানন্দ বলছেন-_ 

শাস্ত্রের কথন হয় তবে পণ্ডিতের লয় 

মিথ্যা বর্নাতে এত দোষ । 

কিছু বোধ নাই যার দোঁষগ্ুণ কিবা ভার 
দোষ শুন্য! করে আর রোষ॥ 

এত দোষ উদ্ধারিতে লোকের চৈতন্য দিতে 

চণ্ডী রচে রামানন্দ যতি। 

কবি অনেকের অনুরোধ এড়াতে ন। পেরেই চণ্তীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন 

বলে বলেছেন। বিশেষ করে পূর্ববর্তা কবিদের ভূলক্রটি ধরে দেওয়াও তার 
অন্যতম দায়িত্ব ছিল। তাই মুকুন্দরামের ভূল ধরতে গিয়ে কবি বিনয়সহকারে 

বলছেন-_ 

কহে রামানন্দ মুকুন্দের ছন্দ 
ধর্যা না দেখালে নয়। 

প্রত্যেকে দুষিতে কিবা ভাব চিতে 
তাহাতেও করি ভয়। 



চত্তী ও অন্তান্ত দেবীবিষয়ক কাব্য ২০৭ 

এত বিনয়সহকারে বললেও রামানন্দের পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার যথেষ্ট ছিল। 

রামানন্দের চণ্তীমঙ্গলের রচনাকাল ১৭৬৬-৬৭ খ্রীষ্টাব্দ। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর 
পর কবি তার কাব্য রচনা করেন। রামায়ণ মহাভারতের আলোচনায় 

'রামানন্দ' নামধারী আর এক কবির প্রসঙ্গ আবার উত্থাপিত হবে। 

লাল! জয়নারায়ণ রায়ও একখানি চগ্ডিকামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। 

জয়নারায়ণের কাব্যে কালকেতু ও ধনপতি উপখ্যান ত আছেই, এই সঙ্গে 

আরও আছে ক্রিয়াযৌগসারেব অনুসরণে মাধব-স্থলোচনা উপাখ্যান । 

চট্টগ্রাম জেলার চক্রশাল! গ্রামের ভবানীশংকর দাস ১৭৭৯-৮৭ খ্রীষ্টাকে 

'মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা” নামে একখানি চণ্ডীর পাচাপী রচনা করেন। ইনি 
কাবো অদ্ভূত রকমের সংস্কত ও বাঙলার মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। এর কাব্যে 

“ঘোষা; নামে কতগুলি পদ।ংশ আছে। চট্টগ্রামের মঙগলকাব্যের “ঘোঁষা; 

অনেকটা পাচালী গানের ধুয়ার মতোই | টট্টগ্রামের আর একজন চণ্ডীমঙ্ল- 
রচয়িত1 হচ্ছেন মুক্তারাম সেন | মুক্তারাম সেনের কাব্যের নাম “সারদামজল! | 

কাব্যটির রচনাকাল হচ্ছে ১৭৪৭-৪৮ খ্রীষ্টান । এ ছাড়া কিছু ছোটে! ছোটে! 

চণ্তীবিষয়ক ত্রতকথা ৪ পাওয়া যায়। এই পর্যায়ের লেখকদের মধ্যে দ্বিজ 

জনার্দনের চণ্তীমঙ্গল পাঁচালী, মদন দত্তের ম্ঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী, দেবীদাস শর্মার 
“নিকট-মঙ্গলচণ্ডিকা” প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগা। মার্কপ্ডেয়-চণ্তী অবলম্বনে 
রামশঙ্কর দেবের অভয়ামঙ্গল, জগন্নাথের ছূর্গাপুরাণ প্রভৃতিও রচিত 

হয়েছে। 

চণ্ডী ছাঁড়৷ অন্যান্য দেবীদের নিয়েও কতগুলি কাব্য রচিত হয়েছিল। দ্বিজ 

রামনিধি “দেবীভাগবত” অবলম্বনে “ছুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী” রচনা করেন। দ্বিজ 

গঙ্গানারায়ণ “ভবানীমঙ্গলে? উমার জন্ম থেকে ছুর্গাপুজা কাহিনী এবং সেই সঙ্গে 

কৃষ্ণলীলাও বর্ণনা করেছেন। গঙ্গাবিষয়ক কাব্াগুলির মধ্যে ছুর্গাপ্রসাদ 

মুখোপাধ্যায়ের গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কাব্যের কোন্ 

কোন্ 'অংশ গাওয়া হবে এবং কোন্ কোন্ অংশ আবৃত্তি করা হবে 

তাও কবি বলে দিয়েছেন। কৰি পূর্ববঙ্গের লোকদের সম্বন্ধে কৌতুক করে 
বলছেন-_ 

কহিব কৌতুক কিছু বদেশী লোক নীছু 
দেশভাষ! কন কতগুলি । 



২০৮ বাঙলা সাহিত্য পরিক্রমা 

যখন বলেন শুন শুনিতে শুনায় হন 

বালকের নাম পোলাপুলি ॥ 

কার আছে এই ভার ডেরবুড়ির তালুকদার 
ইহাতে কে টেকে তার ধূমে। 

মাছুলিতে ভরা হাথ নাম রামজগন্নাথ 

বাদসার নানা যেন জুমে ॥ 
৬৪ ৬ 

সঙ্গে কুলবধূ যত কত রূপ কব কত 

পোশাক দেখিলে হরে বুদ্ধি। 

দুবেড়া কাপড় পরা কন্দুইতক শঙ্খ ভরা 

কথ শুনে উড়ে ভূত শুদ্ধি॥ ইত্যাদি। 

বাগ-দেবী সরম্বতীকে নিয়ে যে কম্েকখানি কাব্য রচিত হয়েছিল তার 

মধ্যে কোনো কোনো কাব্যে নতুন গল্প ফাদ হয়েছে আবার কোনো কোনো 

কাব্যে বিক্রমাদিত্য-কালিদাসের গল্পও বল! হয়েছে। মেদিনীপুর জেলার 

কাশীজোড়া গ্রামের দয্লারাম “সারদামঙ্গল” নামে সরম্বতী মাহাত্মাবিষয়ক 

একখানি কাব্য রচনা করেন। স্বাহুর পুত্র মুর্খ লক্ষধর কেমন করে সরব্বতীর 

বরে পণ্ডিত হল সে কাহিনীই তার কাব্যে বণিত হয়েছে । মুনিরাম মিশ্রের 
“সারদামঙ্গলে বিক্রমাদিত্য-কালিদাস কাহিনী বণিত হয়েছে। 

লক্ষমীদেবী বাঙলার ঘরে ঘরে নারীদের পুজা পেয়ে থাকেন। লক্ষমীকে 
নিয়ে যে সব ক্ষুদ্র পাচালী অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল তার মধ্যে দ্বিজ 
ধনগুয়, শিবানন্দ কর, দ্বিজ পঞ্চানন, ভরত পণ্ডিত, শঙ্কর প্রভৃতির লক্ষ্মীমঙ্গল বা 

লক্ষ্মীর পাচালী উল্লেখযোগ্য । 

সম্তানের কল্যাণ কামনায় ষীঠাকুরাণীর উদ্তব। তার মাহাত্ম্য নিয়ে 

রুপ্ররাম চক্রবতর্ণ প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন। রুত্্রামের রচনাকাল 

আহুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। শীতল দেবী মনসার মতোই 
মান্গষের মনে ভয় জাগিয়েছেন। তিনি বসস্ত রোগ দিতেও পারেন আবার 

নিরাময়ও করতে পারেন। তাই তার দেবীত্ব সম্ঘদ্ধে আর কোনো সংশয় রইলন1। 

লেখা হল শীতলামঙ্গল এবং উল্লেখযোগ্য কবিরা হলেন অকিঞ্চন চক্রবর্তা, 



শিবায়ণ, সত্যনারায়ণ পাচালী ও অন্তান্ত দেবীবিষয়ক কাব্য ২০৯ 

দ্বিজ গোপাল, শ্রীবল্পভ প্রভৃতি । মাণিকরাম গাঙ্গুলীও একখানি শীতলা'মঙ্গল 

কাব্য রচনা করেছিলেন । এছাড়া স্বচনী প্রভৃতি দেবী এবং স্থানীয় (10081) 

দেবতাদের নিয়েও অনেক ক্ষুদ্র পাঁচালী রচিত হয়েছিল ৷ গঙ্গাধরদাস কিরীট- 

কোণার কিরীটেশ্বরীকে নিয়ে কিরীটিমঙ্গল কাবা রচনা করেন। 

শ্শিল্বাশ্রপঃ সত্যনাল্লাম্রণ পাচাজলী ও অন্যান্য 
দেজ্রিষম্রক্ ক্চাল্য 

পুর্বেই বলেছি যে মধ্যযুগের প্রত্যেক কাব্যেই শিবের কথা আছে । আগে 

শিবকে নিয়ে পথক কোনে কাব্য গড়ে ওঠেনি । মনসামঙ্গল ও চতণ্তীমঙ্গল 

প্রভৃতিতে শিবের কাহিনী বণিত হত। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে শিবকে নিয়ে 

স্বতন্ত্র কাব্য গড়ে ওঠে । এসব কাব্যে আমরা যে শিবকে পাই তিনি 

দেবাদিদেব মহাদেব নন। এইশিব অভাব-দারিপ্র্যময় সাধারণ বাঙালী শ্রেণীর 

প্রতিনিধি | 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শিবায়ণ রচয়িতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন দ্বিজ রামেশ্বর 

বা রামেশ্বর ভট্টাচার্য । রামেশর মেদিনীপুর জেলার যছুপুর গ্রামের অধিবাসী 

ছিলেন। তার শিবায়ণ রচনা শেষ হয় ১৭১৭-১১ খ্রীষ্টাব্দে । শিবের সাংসারিক 

জীবনের ছবিটি সরল ও সহজভাবে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন । শিবচরিত্রে 

তখনকার দরিদ্র বাঙালী জীবনের আলেখ্যই প্রকট হয়ে উঠেছে । মাঝে 

মাঝে ভারতচন্দ্রের মতে। আদিরসাশ্রিত হলেও তিনি যথাসম্ভব ভদ্রকাব্য 

রচনায় প্রয়াস পেয়েছেন । কবি নিজেই বলেছেন-__ 

চন্দ্রচুড় চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর | 

ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর ॥ 

রামেশ্বর পরে কর্ণগড়ের রাজা রামসিংহ ও তার পুত্র যশোমন্ত সিংহের 

আশ্রয়ে মেদিনীপুরের কাছাকাছি অধোধ্যানগরে বাস করতেন। কিন্তু তার 

কাব্যে এই রাঁজসভার ব। নাগরিকতার বিলাস তেমন নেই । বাঙলার 

দরিদ্রশ্রেণীর দুঃখ তার কাব্যে ষথার্থভাবে প্রকাশ পেয়েছে। রামেশ্বরের কাব্যে 

দেখতে পাই, কুলীন জামাইয়ের কাছে শাশুড়ী অনুনয় করে বলছেন-_- 

কুলীনের পোকে অন্ত কি বলিব আমি। 

কন্তার অশেষ দোষ ক্ষমা কর্য তুমি ॥ 

১৪ 



২১৬ বাঙ্ল1 সাহিত্য পরিক্রম। 

আঠ্-ঢাকি বস্ত্র দিহ পেট ভরি ভাত। 

প্রীতি কর্য যেমন জানকী রঘুনাথ ॥ 
এই অনুনয় শুধু সেদিনের নয়, আজও কন্ঠার মাতার এই কামনাই থাকে । 

বাঙ্লার দারিদ্র্য-নিপীড়িত সমাজে দরিজ্রের নিত্য ছুঃখ এবং ছুঃখ অবসানের 
জন্য এই যে নিরস্তর অন্নবস্ত্রের আকুল কাঁমন1 ছিল তা আগের পর্কেও উল্লেখ 

করেছি। | 

রামেশ্বর একখানি সতানারায়ণের পাচালীও রচন1 করেছিলেন । এযুগের 

অন্যান্ত শিবায়ণ কাব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, রামকৃষ্ণ রায়। কবিচন্দ্র ও 

রামরাম দাসের শিবায়ণ। | 

সত্যনাল্াম্র্ণ-পপপজালী 

সত্যনারায়ণ-পাচালী এ যুগের উল্লেখযোগ্য পাঁচালীকাব্য। মুসলমান 

শাসকসম্প্রদায়ের প্রতি বাঙালী হিন্দুদের মনোভাবের পরিচয় আমর! ধর্মমঙ্গল 

ও রায়ম্ঙ্গল কাব্যে পেয়েছি । বাঙলার জনসাধারণ বৌদ্ধ ও শৈবতত্ত্রমতকে 
যে রকমভাবে গ্রহণ করেছিল মুসলমান পীর ফকিরদের প্রতি ভক্কিও 

অনেকট] সে ভাবেই আসে । এদেশে মুসলমানদের আগমনের পর থেকেই 

মুসলমান পীর ফকিরর। হিন্দুদের কাছেও শ্রদ্ধ1! পেতেন। এরাই শেষে অর্ধ 
হিন্দু অর্ধ-মুসলমান হয়ে একেশ্বর রূপ ধারণ করেছিলেন। বাঙ্লার সমাজে 

পুরানে৷ দিন থেকেই হিন্দু-মুসলমান বিভেদ নিরসনের চেষ্টা চলছিল । ভগবান 
ফকীর বেশে দেখা দিচ্ছেন । সত্যপীরের কৃপায় সস্তান লাভ হচ্ছে। সব 

চেয়ে কৌতৃহলের বিষয় এই, সত্যনারায়ণ ঠাকুর দেবতা নন, একজন মাস । 
কবি কঞ্চহরিদাসের কাব্যে বল! হয়েছে, তিনি মৃহীদানব নামে এক রাজার 

অবিবাহিত কন্তার পরিত্যক্ত সন্তান, কুশলঠাকুর নামে এক ব্রান্ষণ তাকে 

কুড়িয়ে পান। তিনি সত্যনারায়ণকে পুত্রের মতো লালনপালন করেন। 
একদিন বালক সতানারায়ণ একখানি পবিজ্র কোরাণ কুড়িয়ে পান। ভিন্ন- 

ধর্মর ধর্মগ্রন্থ দেখে কুশল ঠাকুর ভাকে যেখানে এই গ্রন্থ পেয়েছেন সেখানে 
রেখে আসতে বলেন । সত্যনারায়ণ পধিন্তর কোরাণের বিষয়বস্ত নিয়ে কুশল 

ঠাকুরের সঙ্গে তর্ক করে প্রমাণ করেন ষে হিন্দুর ধর্মে আর মুসলমানের ধর্মে 

কোনে। ভেদ নেই । খোদ ও ঈশ্বর এক । এই মনোভাবের মধ্যে আমর! 
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একটি জাগ্রত শুভবুদ্ধির পরিচয় পাই। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই পরম 
শ্রদ্ধার সঙ্গে এই নতুন দেবতার পুজা করেন। তিনি তাঁদের কাছে 
সত্যনারায়ণ বা সত্যপীর নামে পরিচিত। তার পুজার মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমান 
সম্প্রদায়ের মিলনের একটি সম্ভীবন1 দেখা দিয়েছিল । চট্রগ্রামের ব্রিলোকাপীর 
এবং মধ্যবঙ্গের মাণিকপীরও এই সমন্বয় প্রচেষ্টার শুভফল। বাঙলা দেশে 
সত্যনারায়ণের অনেক পাঁচালী রচিত হয়েছে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় 
সম্প্রদায়ের কবির1 এই পাঁচালী রচনা করেছেন । প্রাচীন রচয়িতাদের মধ্যে 
উভৈরবচন্দত্র ঘটক, ঘনরাম চক্রবর্তী, রামেশ্বর ভট্টাচার্য, ফকীররাম দান প্রভৃতির 
নাম উল্লেখযোগ্য । এদের পরে ধার সত্যনারায়ণ-পাচালী রচনা করেন 
তাদের মধ্যে কবিগুণাকর ভারতচন্ত্র রায়, দ্বিজ জনার্দন, দ্বিজ রামচন্দ্র, লাল। 

জয়নারাঁয়ণ সেন, দ্বিজ রামানন্দ, শিবরাম রাজা, বিছ্যাপতি উপাধিধারী 
এক বাঙালী কবি, আরিফ, শঙ্কর আচার্, কষ্চহরি দাস প্রভৃতির নাম 

উল্লেখযোগ্য ৷ 

সত্যনারায়ণ কোনো কাব্যে টি ঘরে জন্মগ্রহণ করেন বলে বলা হয়েছে, 

আবার কোনো! কাব্যে দেখি তিনি মুসলমানের ঘরে আবিভূত হয়েছেন। 

বিদ্যাপতি উপাধিধারী কবি বলেন__ 
বন্দি্ধ সাহেব সত্যপীরের চরণ। 

যাহার হুকুমে করি পাঁচালী রচন॥ 
হিন্দু হয়্যা পীরের মহিম। কিবা জানি। 
হুকুম হইল যেমন রচিব তেমনি ॥ 

পরে বলছেন__ 
নিয়তি হাসিল সত্যগীরের কাঁলাম। 

কহে বিদ্যাপতি করি হাজার সালাম ॥ 

বিদ্যাপতির পাঁচালীতে অনেক পীরের নাম রয়েছে । 

মুসলমান কবি আরিফ তাঁর সত্যনারায়ণ-পাচালীর লালমোনের-পালায় 

গাজী-সত্যনারায়ণের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। “লালমোনের-পালা"র শেষে 
সত্যপীরের কাছে লালমোনের মানত শোধ করার বিষয়ে কবি বলছেন-_ 

সও1 লাক টাকার শিরনি আনিল ধাইয়]। 

সত্যের শিরণি লাল দিলেন বাটিয়! ॥ 
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মক্কায় বসিয়া পীর হাসেন নারায়ণ । 

এতদিনে আমারে বুঝিলেন লালমোন ॥ 

কাব্যের শেষে কবি ভণিতায় বলছেন-_ 

আল্লা আল্ল। বল ভাই দিন বয়্য1 যায়। 

হুকুম সত্যের যে আরিফ কবি গায় ॥ 

এইখানে এই কেচ্ছা! হইল তামাম । 

বদ্দন ভরিয়া লহ সতাগীরের নাম ॥ 

কবি আরিফের কাব্যে সতানারায়ণ মুসলমান-বংশোড়ূত পীর-গাজী। 

কবি শঙ্করআচারের সত্যপীর স্থলতান আলা বাদশাহের অবিবাহিতা 

কন্তার পুত্র । আবার কষ্চহরিদাঁসের সত্যপীর মালার রাজা মহীদানবের 

অবিবাহিতা কন্তার পুত্র । কষ্চহরিদাসের সত্যপীরের কথা আমরা পুর্বে 

উল্লেখ করেছি। কৃষ্চহরিদাসের কাব্যে দেখতে পাই, কুশল ঠাকুর যখন 

সত্যপীরকে যুক্তি দেখিয়ে বলেন-__ 

ব্রাহ্মণ হইয়া! যদি বিছমিল্লা কয়। 

শেষকালে সেই জন বৈকু্ ন1 পায় ॥ 

সত্যপীর তখন সেই যুক্তি খগুন করে বলেন-__ 
এক ব্রহ্ম বিনে আর ছুই ব্রহ্ম নাই। 

সকলের কর্তা এক নিরঞ্জন গৌসাই ॥ 

সেই নিরঞ্জনের নাম বিছমিল্লা কয়। 

বিষণ আর বিছমিল্লা কিছু ভিন্ন নয় ॥ 

এখানে কুশল-ঠাকুরদের আর বলবার কিছুই থাকে না। 

নাথ-গুরু মৎন্েনদ্রনাথ ও যোদ্ধা-পীর মসনদ আলীতে মিলে মছন্দলী বা 
মোছরা পীর বলে একজন পীরের পাঁচালীও রচিত হয়েছে । এই সব পীরের 

আবির্ভাব বাঙলার হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মিলনের অনুকূল আবহাওয়ার 
সৃষ্টি করেছিল। ধারা একাজে ব্রতী হয়েছিলেন তাদের অধিকাংশই 

ছিলেন সমাজের সাধারণ শ্রেণীর মানুষ । তারা অসাধারণ দেব-দেবীদের 

পাশে উক্ত কল্পিত সাধারণ দেবতাদের প্রতিষ্ঠিত করবার আপ্রাণ 

চেষ্ট! করেছেন। হিন্দুমুসলমানের প্রীতির বন্ধন আরও দৃঢ় করবার 
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জন্ত এই ধরণের শুভকল্পনাপ্রস্থত দ্রেবতাদ্দের আবির্ভাবের প্রয়োজনও 
ছিল। 

স্র্ধ এবং স্থ্-পুত্র জীমৃতবাহনকে নিয়ে কয়েকখানি পাচালী রচিত 

হয়। স্থুর্যের পাচালীর রচয়িতাদের মধো উল্লেখষোগা হচ্ছেন, রামজীবন 

বিদ্যাভূষণ, দ্বিজকালিদাস প্রভৃতি | এছাড়। ঝাড়খণ্ডের বৈচ্যনাথ, তারকেশ্বরের 

তারকনাথ, মদনমোহন প্রভৃ"ত স্থানীয় দেখতাঁদের নিয়েও কতগুলি ব্রতকথা 

বা পাচালী রচিত হয়। শনিঠাকুরকে নিয়ে বাঙ্লাদেশে বহু পাচালী গান 
রচিত হয্েছে। 

স্লামামপ-হাজ্ভ।ক্পক্ত 

পুর্বের মতো অষ্টাদশ শতাব্দীতে ও সম্পূর্ণ রামায়ণ-মহাভারত অথবা উক্ত 

কাব্াগুলির কোনো বিশেষ একটি অংশ রচিত হয়েছে । সপ্তুদশ-অষ্টাদশ 

শতাব্দীর অনেক লেখকের রচন কৃত্তিবাস ও কাশীরামদাসের কাব্যে মিশে 

গেছে। হয়ত এখন সেই লেখকদেব নাম লোপ পাওয়াতে তাদের রচনাগুলি 

কৃত্তিবাম ও কাশীরামদাসের বলেই সবাই জানে। 

মুসলমান শক্তির প্রভাবে হিন্দু রাজার একে একে লোপ পেতে 

থাকে । দেশের জনসাপারণের মধ্যে রাজাদের সম্বন্ধে খুব একটা উচ্চ ধারণ! 

ছিলনা । রাজাদের এরশ্বর্ধ-আড়ম্বরকে তখনকার দিনের লেখকরা বেশ 

কটাক্ষও করেছেন। এও দেখা গেছে যে কবিরা একটা অদ্ভুত কল্পনা 

দিয়ে রাজসংসার চিত্রিত করছেন। হয়ত রানী কৌশল্যা সোনার কলসী 
নিয়ে পুকুরে জল আনতে গিয়ে ঘাটে বসে সতীনদের নামে পাড়াপড়শিনীদের 
কাছে নানা কথা! বোঝাচ্ছেন। মাঝে মাঝে রাজদরবারকে যে রকম কটাক্ষ 

কর! হয়েছে তাতে বেশ বুঝতে পারি যে তখনকার বাঙালীর] রাজাদের 
কি চোখে দেখতেন। অঙ্গদ রাবণের রাজসভায় বমে যেভাবে তাকে 

অপমান করছিল বর্তমান দিন হলে মানহানির দায়ে আদালতে অভিযুক্ত হতে 

হত। তখনকার দিনেও কোতল করতে দ্বিধা করত না-_ছাড়া পেল কেবল 

দূত বলেই। লক্কাকাণ্ডে হম্থমান যে কাগ্ডট! বাধিয়েছিল, তাতে বেশ বোঝ! 

যায়, লাঞ্ছনা নিপীড়ন ও দুঃখের জালায়, সেদিনের জনসাধারণ রাজৈশ্বর্যকে 
পুড়ে ছাই করে দিয়ে মনকে কিছুট। সীত্বন। দিতে চেষ্টা করেছিল। লেখকদের 
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অধিকাংশই ছিল দরিদ্রশ্রেণীর লোক। হয়ত নিজেদের ছুঃখ-্দারিত্র্ের 

প্রতিকার না পেয়ে ঝাল মিটিয়েছেন অভিজাতশ্রেণীর উপর । 

রামায়ণের কাহিনীকে কেন্দ্র করে অনেক গল্পও বাঙলা দেশে গড়ে 
উঠেছিল। লেখকরাও অনেক সময় স্বকপোলকল্িত কাহিনী. রামায়ণে জুড়ে 

দিয়েছেন । মহাভারত রচনাতেও এ ব্যাপার ঘটেছে । এধুগের রামায়ণ 

রচয়িতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন কবিচন্দ্র, ভবানীশঙ্কর বন্য্যো, 

ভিক্ষু” রামচন্দ্র, জগংরাম ও রামপ্রসাদ বন্দ্যো, ছ্বিজ ভবানীনাথ, দ্বিজ 

সীতান্থৃত প্রভৃতি । পিতা জগতরাম ও পুত্র রামপ্রসাদ মিলে 'একখানি 
রামায়ণ রচন1 করেন । রামায়ণখানি রচনার সমাপ্তিকাল ১৭৯০-৯১ খ্রীষ্টাব্ব | 

নড়ালের গঙ্গারাম দত্তও একখানি রামায়ণ রচনা করেন। এই গঙ্গারাম দত্ত 

মহারাষ্্রপুরাণ নামে একখানি ইতিহাসাশ্রিত কাব্য রচনা করেছিলেন । 

ধারা সংক্ষিপ্ত রামায়ণ বা রামায়ণের কাহিনী অংশ রচনা করেছিলেন 

তাঁদের মধ্যে ফকীররাঁম বিগ্যাভৃষণ, কুষ্দাস, কৈলাস বন্থু, রামনারায়ণ, 

শিবচন্দ্র সেন, প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । ফকীররামের “অঙগদ-রায়বার? 

ংশটি সেকালে খুব জনপ্রিয় ছিল। তাঁর পরে আরও অনেক কবিই 'রায়বার 

পাঁলা” রচনা করেছেন। কোচবিহার রাজসভার নির্দেশে এই যুগে বংশীমোহন, 
দ্বিজ ব্রজনুন্দর প্রভৃতি নামায়ণ রচনা করেন। রামানন্দ যতি 'গ্রীরাম পাঁচালী; 

নামে একখানি রামাপণ কাব্য রচন। করেন । ইনি একখানি চণ্তীমঙ্গল কাব্যও 
( ১৭৬৬ খ্রীঃ) রচন করেছিলেন । রামানন্দ সংস্কৃতে বহু নিবন্ধ ও টীকা ও রচন! 

করেছিলেন । 

এযুগের সন্গ চেয়ে বিম্ময়কর ব্যক্তি হচ্ছেন রামানন্দ ঘোষ । রামানন্দের 

বিশেষ কোনা পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি নিজেকে একবার বলছেন 

ব্রাহ্মণ, আবার পরক্ষণেই বলছেন শূদ্র। রামানন্দের আত্মাভিমান যথেষ্ট 
ছিল। কিন্তু এই আত্মাভিমান শুধু ব্যর্থতাঁরই নামান্তর । রামানন্দ তার কাব্যে 
বলেছেন যে দেশের অরাজকভার মুহূর্তে দেবীকালী বুদ্ধদেবকে রামানন্দরূপে 

পাঠান। রামানন্দ নিজেকে বুদ্ধের অবতার বলে পরিচয় দিয়েছেন। 
কলিষুগে রামানন্দ বুদ্ধ অবতার । 

অন্যদ্দিকে রামানন্দ জগন্নাথদেবের উপাসক, আবার তান্ত্রিক মতে কালীপুজাও 

করেন। মনে হয়, তিনি কোনো একটি বিশেষ ধর্ম-বিশ্বাসকে আকড়ে ধরে 
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থাকতে পারেননি । রাষ্ট্র ও সমাজের অবাবস্থার দিনে, জাতির বিপর্ধয়ের 

ক্ষণে, এই ব্যক্তিটি দিশাহার! বাঙালীর প্রতিনিধিষ্বূপ কেবল পথ খুঁজে 
বেড়াচ্ছেন। ঘর ছেডে নিজেকে বঞ্চিত করেছেন, বাইরেও জীবনের যথার্থ 

শাস্তিকে খুঁজে পাননি। জীবনের ছুযোগের দিনের আঘাত-সংঘাতকে 

এড়াতে গিয়ে নিজে যেন খেই হারিয়ে ফেলেছেন। জীবনের বার্থতাঁর 

প্রতি, সাধনার বার্থতার প্রতি নিজে তীব্র ক্টাক্ষ৭ ক ছেন। নিজের সন্নাস- 

জীবনকে তিনি নিজেই বিদ্রুপ করেছেন। রামানন্দ বুঝেছেন, এ পৃথিবীতে 
ভালোমানুষের স্থান নেই । অর্থে অভাব মান্ু'ষণ সব চেয়ে বডো অভাব । 

কারও টাকাপয়স। হয়েছে দেখলে আর একজনের ঈর্ষা হবেই । রামানন্দের 

তাই হয়েছিল। তিনি নিজে বিত্তহীন, সম্পদহীন । কিন্তু “দাসী রূপা হৈল। 

লক্ষ্মী নীচ জাতি ঘরে।” রামানন্দ দ্রেশেব ও দশের উপকাণের জন ধরাধামে 

অবতীর্ণ হয়েছেন । মুসলমানদের সধিয়ে দিয়ে দেশে তিনি শান্তি স্থাপন 

করবেন । বিশ্বশান্তির মভান পুরোহিত বুদ্ধদেবের অবতাব র|মানন্দ বলছেন, 

__কালী পাঠিয়েছেন বুদ্ধদেবকে রামাননদরূপে | এই বুদ্ধদ্ধেন একবার গীতার 
শ্রীকষ্ণের মতো বলেন, “এই দেহে বিশ্বরূপ দেখাব সংসারে । আবার 
অহিংসমস্ত্রের প্রথম উদগাত। মভামানবের অবতার রামানন্দ ক্রোধভরে এও 

বলেন-__ 

যবন শ্্লেচ্ছের রাজা পলে কাড়ি লব। 

একচ্ছত্রে রাজা করি দারুব্রন্দে দিব 

তিনি দারুরন্ধ জগন্নাথ ও শ্রীবামচন্দ্রকে এক করে দেখেছেন । 

দারুরূপী রাজারাম ভুবন ভিতর । 

কিন্তু শেষ পর্যস্ত এই দারুত্রঙ্গ-সেবার অসারত। বুঝতে পেরে সংসার ছাড়ার 

বোকামির জন্য ছুঃখ করেছেন। সন্যাসী হয়ে তিনি জীবনে কোনো পরমার্থ ই 

লাভ করতে পারেন নি। জীবন-পায়াহ্ছে তার মনে হয় 

ক্ষুধায় না মিলে অন্ন পিয়াসে ন। পানী 

মিথ্যা ধন্ধে গেল মোর দিবস রজনী ॥ 

দারা ছাড়ি পাপ-ভরা ভরি অপার। 

অস্থির্মসার কৈলা অভিশাপ তার ॥. 



২১৬ বাঙল। সাহিত্য পরিক্রমা 

দারা সত সুতা আর বন্ধু কেহ নাই। 
অবশেষে কি হইবে নাহি মিলে থাই ॥ 

কাব্যের শেষে দুঃখ করে বলছেন-_ 

দারুত্রহ্ম সেবা! করি জেরবার হৈল। 

বুথ কাষ্ঠ সেবি কাল কাটা নহে ভাল ॥ 

বস্তহীন বিগ্রহ সেবিয়। নহে কাজ। 

নিজ কষ্ট দায় আর লোক মধ্যে লাজা। 
ছিন্পপাল ভগ্নহাল বাঙালীজীবনের আশা-নিরাশার করুণ রূপটি ছুটে উঠেছে 

রামানন্দ ঘোষের চরিত্রে । ধর্মের উপর বিশ্বাস আসছে দুর্বল হয়ে, অন্যদিকে 

আত্মপ্রতিষ্ঠার দুর্জয় বাসন।--অবশেষে সব দিক থেকে বিফল হয়ে ব্যর্থ- 

জীবনের যাথার্থ নির্ধারণের দিক থেকে রামানন্দ ঘোষের এই আত্মসমালোচন! 

শুধু অষ্টাদশ শতাব্দীতে নয়, মধ্যযুগের সাহিত্যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। 
নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার আকুলতা৷ এবং প্রতিষ্ঠিত করতে না পারার ব্যর্থতার 

এমন অকুষ্ঠিত স্বীকার সেধুগে আর কোনো কবির মধ্যে দেখা যায়নি । 

কবির রামায়ণ কাব্য গতান্গগতিকতামুক্ত নয় কিন্ত তাঁর কাব্যখানিকে বৈ শিষ্ট্য 

দান করেছে তার জীবনের ভুল-ভ্রান্তির আত্মসমালোচনার অংশটুকু । 

পিতা জগত্রাম রায় ও পুত্র রামপ্রসাদ মিলে রামায়ণ রচনার মতো 

কুষ্ণলীলাবিষয়ক “কৃষ্ণলীলাম্ৃতরস” এবং শক্তিব্ষিয়ক “দুর্গাপঞ্চরাত্রি” কাব্য 
রচন। করেন। 

মহাভারত কাব্য রচয়িতাদের মধ্যে কবিচন্ত্র চক্রবত্তঁ, ষঠীবর সেন ও 
তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেন, কোচবিহারের বাসুদেব প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য 

য্ঠীবর ও গঙ্গাদাস সেন ছুজনে মিলে একখান মনসামঙ্গলকাব্যও রচন৷ 

করেছিলেন। অনেক কবির ছুয়েকটি করে মহাভারতের পর্বের অনুবাদ 

পাওয়! গেছে । অশ্বথমেধ ও ভীম্মপর্বের বহুল অনুবাদে মনে হয় ঝিমিয়ে-পড়। 
বাঙালীর জন্য এরকম ঝাঝালো রস পরিবেশনের প্রয়োজন ছিল। 

মহাভারতের অংশবিশেষের এই রকম রচয়িতাদের মধ্যে দৈবকীনন্দন, 

রাজীবসেন, গোপীনাথদত্, উড়িষ্যার কবি সারল, দ্বিজ কষ্ণরাম প্রভৃতির নাম 

উল্লেখযোগ্য । রামায়ণ রচনায় যেমন বাল্মীকি ছাড়া অদ্ভুত, অধ্যাত্ম, ফোগ- 
বাশিষ্ট প্রভৃতি রামায়ণও অনুস্থত হয়েছিল, তেমনই মহাভারত রচনায়ও 
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ব্যাসছাড়া জৈমিনী প্রভৃতি ভারত-কাঁবা অন্হ্ুত হয়েছে। লোকনাথদত্ব ও 

রামনারায়ণ ঘোষ তাদের রচনায় নল-দময়ন্তী উপাখ্যান এবং রাজেন্দ্রদাস তার 

আদিপর্বে শকুন্তলা-উপাখ্যানকে বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন । ভক্তিভাব-বিভোর 

বাঙালী কবিরা বিভীষণপুত্র রাঁমভক্ত তরণীসেনকে নিয়ে কাবাকাহিনী রচনা 
করেছিলেন। মহাভারত বা জৈমিনীসংহিতা1-বহিরূত “াতাকর্ণ? কাহিনীও 
তখন রচিত হয়েছিল। কৃষ্ণদাস নামে এক কবি 'দাতাকর্ণের একখানি পালা 

গান রচনা করেন। 

এ্বর্মম্মজ্চল কায 

এযুগে আগের মতোই ধর্মমঙ্গজল কাব্য রচিত হচ্ছিল। প্রত্যেক 

রচয়িতাকেই রূপরাম, রামদাস প্রভৃতি কবির মতো বিপদের দুস্তর সাগর 

পার হয়ে তবে কাব্য লিখতে হয়েছে । এযুগের ধর্মমঙ্গল কাব্য রচয্িতাদের 

মধ্যে ঘনরাম চক্রবতাঁই প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ কবি। কবির নিবাস ছিল বর্ধমানের 

দক্ষিণে কৃষ্ণপুর গ্রামে । কবি বর্ধমানের মতারাক্ষা কীতিচন্রের আশ্রিত 

ছিলেন। এ'র ধর্মমঙ্গলকাব্যরচনার সমাপ্তিকাল ১৭১১ খ্রীষ্টা্ৰ। ঘনরাম 

যে একখানি সত্যনারায়ণের পাচালীও রচন1] করেছিলেন তা পুরে উল্লেখ 

করেছি। ধর্মমঙ্গলকাব্যে ঘনরামের যে আত্মজীবনী পাওয়1 যায় তাতে কিছুটা 
নতুনত্ব আছে। কবির আত্মকাহিনীটি সংক্ষেপে এই-_ 

ঘনরাম যে ভট্টাচার্য মহাশয়ের টোৌলে পড়তেন একদিন তার জন্য ঘন্রাম 

ফুল তুলছিলেন। তার পায়ে বেগুন-কাট] বিধেছিল। কিন্তু তা ছাড়াতে 

গেলে পাছে পায়ে হাত দ্দিতে হয় এই জন্যে ঘনরাঁম ওই কাট।-বেঁধা প! নিয়েই 
ফুল তুলে আনলেন। ভট্টাচার্য পণ্ডিত পুজা করতে বসে দেখেন, তার ইষ্ট- 
দেবতার পায়ে কাটাসমেত বেগুন পাতা বিধে রয়েছে । গুরুমশায় বুঝলেন, 

ঘনরামের ভক্তিতে ঠাকুরের তার ওপর দয়া হয়েছে । যে দুঃখ ঘনরাম 

পেয়েছে ঠাকুর সে দুঃখ নিজেই গ্রহণ করেছেন। গুরুমশায়ের অভিমান হ'ল। 

তিনি ঠাকুরের পুজা না করে ঘর ছেড়ে পুরীর দিকে যাত্রা করলেন। কিন্ত 

যাওয়া হলনা1। আবার ঘরে ফিরে এলেন হন্সমানের কথামতো রামচন্দ্রের 

পুজা করতে। 

গুরুমশায় ঘনরাঁমকে রামায়ণ রচনা! করতে আদেশ করলেন। তিনি 



২১৮ বাঙলা সাহিত্য পরিক্রমা! 

যেদ্রিন রামায়ণ রচনা আরম্ভ করলেন তার পরদিন পুঁথির পাতা খুলে দেখেন 

সেখানে রামের ধ্যান ও বন্দনার পরিবর্তে লেখা রয়েছে ধর্মঠাকুরের ধ্যান ও 

বন্দনা । শ্রীরামচন্দ্র তাকে ন্বপ্রে দেখা দিয়ে বললেন, “অনেক কবি রামায়ণ 

লিখেছে । তুমি ধর্মের মাহাত্মা কীর্তন কর।” ঘনরাম তখন ধর্মমজল 
রচন] করেন । 

ঘনরামের কাব্যে স্বচ্ছন্দ কবিত্বের অভাব নেই। পুর্ববর্ত ধর্মমঙল 
রচয়িতাদের মতো তিনিও হরিহর বাইতি প্রভৃতির চরিত্র জীবস্ত করেই 

এঁকেছেন। ঘনরাম যখন বলেন-_রাজার মঙ্গল চিন্তি দেশের কল্যাণ” তখন 

মনে হয় দেশপ্রীতি ও জাতিগ্রীতির একটা আভাস অগ্রাদশ শতকের সাহিত্যে 

এসে পড়েছে । 

বর্ধমান জেলার শাখারি গ্রাম-নিবাসী নরসিংহবস্থও একখানি ধর্মমঙল 

কাব্য রচনা! করেন । নরসিংহ মহারাজা কীতিচন্দ্রে সমসাময়িক । তার 

কাব্যের রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিক হবে বলেই মনে হয়। 

৬দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় নরসিংহের কান্যের রচনাকাল ১৭৩৭ শ্রীষ্টাব্ব বলে 

অন্গমান করেন। কবির আত্মপরিচগজের এতিহাসিক মুলা যথেষ্ট । কাব্যে তার 
সমসাময়িক জাফর খার (মুরশিদ কুলী খান ) উল্লেখ রয়েছে । 

কবি শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হয়ে তার ঠাকুরমার কাছে মানুষ হন। তার 

ঠাকুরমা “বাঙলা পারসী উড়য। পড়াল্য নাগরী। লেখাপড়। শিখে তিনি 
আসফ-উল্লাহ্ খানের চেষ্টায় নবাব-দরবারে তার পক্ষের উকিল নিযুক্ত হলেন। 
একবার আলফ-উল্লাহ্ খানের খাজনা বাকী পড়ায় নরসিংহ অনেক অন্থরোধ 
করে জাফর খানের কাছ থেকে খাজনা শোধ করার সময় নেন। খাজনা 

মিটিয়ে দিয়ে ফিরে যাবার সময় কবির বাড়ীর কাছে খেজুর তলায় ধর্মঠকুরকে 

প্রণাম করতে গিয়ে দেখেন__ 

“অপুর্ব সন্ধ্যাসী এক আস্তা উপস্থিত । 

আশীর্বাদ দিয়া কন কিছু গাও গীত ॥ 

নিজের গ্রামে এসে কবির জর হল। নবাবের খাজনা মিটিয়ে দিয়ে কবি 

ধর্মের গান লিখতে শুর করেন। 

বর্ধমান-বীরভূম সীমান্তের অধিবাসী হৃদয়রাম সাউ ১৭৪ গ্রীষ্টান্বে একখানি 

ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। মল্লভূমের চাকঘাট গ্রাম নিবাসী রামচন্দ্র বন্দ্যো 



ধর্মমঙ্গল কাব্য ২১৯ 

১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে তার ধর্মমলকাব্য রচন। সমাপ্ত করেন। মানিকরাম গাঙ্গুলী 
১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মমঙ্গল রচনা করেন। তিনিও অন্যান্ত কবিদের আত্মপরিচয় 
দিয়েছেন এবং যথারীতি তার পথের বিপদ ও ধরমঠাকুরের সঙ্গে দেখা, তারপর 
তার জ্বর হওয়া এবং পরিশেষে বীাকুড়া রাঁয় নামধারী ধমঠাকুরের আদেশে 
ধর্মমূঙ্গলকাব্য রচনা করা--এই সবই তার মঙ্গলকাবো রয়েছে । মাণিকরামের 
ভাব ও ভাষা খুব সহজ ও সরল। তিনি কাব্যে হাস্যরসের যথেষ্ট অবতারণ। 

করেছেন । 

বর্ধমান শহরের দক্ষিণে সেহার। গ্রাম নিবাসী রামকাস্ত রায় ১৭৯০ খ্রীষ্টাবে 

একখানি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। রাষকান্ত তার আত্মপরিচয়ে বলছেন-__ 

তিনি নিজগৃহে ছয়মাস বেকার বসেছিলেন । চাষীর ঘরের ছেলে কিন্তু চাষবাস 

আর ভালে লাগেনা । একদিন রামকাস্তের পিতা তাকে স্নান করে কষাণদের 

জল খাবার নিয়ে মাঠে যেতে আজ্ঞা করেন। কবি কিন্তু ন্নান না করেই 

ক্ষেতের দিকে যাত্রা করলেন। যাবার পথে শঙ্খচিল, পুণকুস্ত প্রভৃতি শুভলক্ষণ 

তার চোখে পড়ল। বাড়ী ফেরার পথে গ্রামের নিকটপ্ত্ণ বাবলা তলার 

'বুড়ারায়ের” “থানে” আসেন। সরকার বাড়ীর এই 'বুড়ারায়েব আদেশক্রমে 
কবি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচন। শুরু করেন। ধমণঠাকুর তাকে বলেন__ 

তোমার কলমে আমি স্থির হয়া! রব। 

আপনি কলম ধর্য| পুথি লিখে দিব ॥ 

কবি বাষটি দিনে কাব্য রচনা শেষ করেন। 

এযুগের নহদ্দেব চক্রবত্তার অনিলপুরাণ কিন্তু ধম্মমঙ্গল নয়। সহদেব 

রামাই পণ্ডিত ও ধর্মপুজা সম্বন্ধে বিশদভাবে বলেছেন। তার কাব্যে 
নাথ-যোগীদের কথাও আছে। মুসলমানদের আসার পর বাডঙলাদেশে যে 

আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল এবং হিন্দু বাঙালী ক্রমেই যেভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছিল 

তার সার্থক নিদর্শন তার কাব্যে পাওয়া যায়। সেযুগে বিশেষ করে ফকীর 

শ্রেণীর মুসলমানর! হিন্দুদের চোখে প্রায় দেবতার মতো। ছিল। নিরঞজনের 

রুম্মায় (যদি সহদেবের রচন] হয়) তার প্রমাণ আছে । এই নিরঞনের রু্মা 

রামাই পণ্ডিতের শুন্তপুরাণেও সংগৃহীত হয়েছে । সহদেব ১৭৩৫ গ্রীষ্টাব্বের পরে 
অনিলপুরাণ কাব্য রচনা! করেন। সহদেব বলেছেন যে গ্রস্থরচনার জন্ত তিনি 
ধম ঠাকুর ও “কালুরায়ের আদেশ পেয়েছিলেন । 



নাথ-ম্োগী আা সিচ্জাদেল্স কাহিনী 

সিদ্ধাচার্ধদের কাহিনী বাঙল] দেশে প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। 

মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা, কান্ুপা প্রভৃতি আদি সিদ্ধাদের গল্প এদেশে 

বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টির গোড়া থেকেই প্রচলিত ছিল। তবে সেযুগের কোনো। 

পুঁথির নিদর্শন পাওয়। যায়নি | মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনী সাহিত্য বপ লাভ 

করতে করতে কয়েক শতাব্দীর মোড় ঘুরে গেল। দিদ্ধাদের কাহিনী মুখ্যত 

ছুই ভাগে বিভক্ত করা যায়-_-(১) মীননাথ-গোরক্ষনাথের গল্প (২) গোবিন্দ 

চন্দ্র বা গোপীচন্দ্র-ময়নামতীর গল্প । 

মীননাথ €« গোরক্ষনাথের গল্প বহু পুর্ব থেকেই এদেশে প্রচলিত ছিল। 
তবে তার সাহিত্য রূপ দেখ! দিয়েছে অনেক পরের দিকে । মীননাথ- 

গোরক্ষনাথ-কাহিনী কাবোর নাম 'গোরক্ষবিজয়।, “গোরক্ষবিজয়ের কাহিনী 

ক্ষেপে এই- 

আছ্যদ্দেব ও আগ্যাশক্তিব ঘরে মতন্তেন্্রনীথ, মীননাথ, গোরক্ষনাথ, কান্ুপা 

এবং জালম্ধরীপা বা হাড়িপ। এই চার ছেলে এবং গৌরী নামক একটি মেয়ে 

জন্মগ্রহণ করেন। আছ্চদেবের আদেশে শিব গৌরীকে বিবাহ করেন। 
গোরক্ষনাথ মীননাথের এবং কাঙ্ুপা জালঙ্ধরীপার দ্রাসানুদাস হিসাবে তার 

সেবা করতে লাগলেন। 

একদিন গৌরী শিবের কাছে বসে “মহাজ্ঞান” শুনছিলেন। কিন্তু শুনতে 
শুনতে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন । মীননাথ মংস্তরূপ ধারণ করে জলের ভিতর 

থেকে মহাজ্ঞান সবট। শুনে নিলেন। শিব টের পেয়ে মীননাথকে অভিশাপ 

দিয়ে বললেন, একদিন তিনি এই মহীজ্ঞান ভূলে যাবেন। 

একদিন গৌরী তাদের পরীক্ষা করবার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন । গোৌরীকে 
পরিবেশন করতে দেখে গোরক্ষনাথ ছাড়া বাকী তিনজনই তার রূপে আকৃষ্ট 

হলেন । দেবী তখন তাদের অভিশাপ দ্িলেন। জালম্ধরীপাকে বললেন-_ 

হাড়িরূপ ধরি যাও ময়নামতী ঘর । 

হাতে ঝাড়, লও তুমি কাধেতে কোদাল । 

কানুপাকে বললেন, _ 

তুরমানে চলি যাও ভানুক1 হইয়। 
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মীননাথকে বললেন,__তুঁমি কদলী-দেশে নারীক্কাজ্ রাজা হয়ে থাকগে।, 
দেবী গোরক্ষনাথকে নানা পরীক্ষা করতে গিয়ে নিজেই জব্ব হলেন । 

শিবের বরে এক তপন্থিনী রাজকন্ত। গোরক্ষনাথকে পতিরূপে লাভ করেন। 

কিন্তু গোরক্ষনাথ রাজকন্তাকে মাতৃরূপে গ্রহণ করে অজেয় রইলেন। 

পার্বতীর অভিশাপে গোরক্ষনীথের গুরু মীননাথ কদ্লী-দেশে নারীদের 

রূপে তুলে বিভোর হয়ে আছেন। কানুপার কাছে গুরুর অবস্থা গুনে 

গোরক্ষনাথ গেলেন মীননাথকে উদ্ধার করতে । নানা চেষ্ট। করে মীননাথকে 

তিনি আশ্বস্ত ও প্রকৃতিস্থ করলেন, এবং গুরুকে নারীদের হাত থেকে উদ্ধার 

করে ফিরে এলেন । কদলী-দেশের নীরীর। গোরক্ষনাথের শাপে 'কলা-বাছুর' 
হয়ে রইল। শিষ্য গোরক্ষনাথ মীননাথের চেতন! সম্পাদন করেন বলে এই 

কাহিনীকে 'মীনচেতন”ও বলা হয়। 

গোপীচন্দ্র-ময়নীমতী গল্পটি শুধু বাঙলাদেশে নয়, ভারতের অনেক অঞ্চলেও 

প্রচলিত ছিল। গোপীচন্দ্রের কাহিনীটি ও অষ্টাদশ শতকের বনু পুর্বে প্রচলিত 

ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর রচন৷ মালিক মুহম্মদ জায়সীর পছুমাবৎ কাব্যে এই 
কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে । তাতে মনে হয়, জায়সীর সময়ে প্রচলিত গল্প 

অন্তত ছু,তিনশ বছর আগে থেকে প্রচলিত থাক অসম্ভব নয়। 

গোগীচন্ত্র-ময়নামতীর গল্পটি হচ্ছে এই-- 

রাজা মাণিক্/চন্ত্রের স্ত্রী ময়নামতী জালন্ধরীপার শিষ্যত্ব গ্রহণ বরেন। 

গোগীচন্দ্রকেও তার শিষ্য হতে অনুরোধ করেন। যুবক গোপীচন্দ্র আপত্তি 

করলেন । তিনি বললেন-__ 

পাইসালে খাটে হাড়ি না করে সিনান। 

তার ঠাঞ্জি কেমনে আছয়ে ব্রহ্মজ্ঞান ॥ 

ময়নামতীর আদেশ খগণ্ডাতে ন। পেরে গোপীচন্দ্র জালন্ধরীপা বা হাড়িপার 

শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। হাড়িপা বিবাহিত গোপীচন্দ্রকে দীক্ষ। দিয়ে সন্স্যাসী 
করে দ্রিলেন। নন্ন্যাস গ্রহণ করে অভুন। পছুন। প্রমুখ স্ত্রীদের ছেড়ে তিনি 

ংসার ত্যাগ করলেন । বারো বছর পর নান! ছুঃখকষ্ট পেয়ে গোপীচন্দ্র আবার 

গৃহে ফিরে এলেন এবং গুরুর আদেশে আবার সংসারে প্রবেশ করলেন । 

মীননাথ-গোরক্ষনাথের গল্প নিয়ে যে সব কাব্য রচিত হয়েছে তার বেশীর 
ভাগ উত্তরবঙ্গে এবং চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা অঞ্চলে রচিত। সহদেব চক্রবর্তীর 
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অনিলপুরাণেও এই কাহিনীটি আছে। উত্তরবঙ্গে এখনও নাথসিদ্ধাদের গান 

প্রচলিত আছে। গোরক্ষবিজয় বা মীনচেতনের পুঁথি অষ্টাদশ শতাব্দীর পুবে 

পাওয়া যায়নি । গোরক্ষবিজয়ের উল্লেখযোগ্য কবি হচ্ছেন ভীমসেন রাম্ন বা 

ভীমদাস, শেখ ফয়জুল্লা (গোরক্ষবিজয় ), শ্রামঘাস সেন (মীনচেতন) প্রভৃতি । 
মুসলমান কবিরাও নাথসিদ্ধাদের অনেক কাহিনী রচনা! করেছেন । 

পুর্বেই বলেছি গোপীচন্দ্র-ময়নামতীর কাহিনী প্রায় সারা ভারত প্রচলিত 

ছিল। সর্বব্রই তিনি গৌড়-বঙ্গালের রাঁজা। তবে কোথাও তিনি রাজা 

ভরথরির' (ভর্তৃহরির ) ভগিনী-পুত্র, কোথাও বা তিনি ধারা নগরের রাজা 

গোপীচন্দ্র। কিন্তু বেশীর ভাগ গল্পে তিনি বাঙলাদেশের 'পাটিক] ভূবনের? বা 

ত্রিপুরা অঞ্চলের রাজা । এক সময় এই অঞ্চল তান্ত্রিকসাধনার প্রধান কেন্ত্ 

হয়ে উঠেছিল। নেপালে রচিত “গোপীচন্দ্র নাটকটি সপ্তদশ শতাব্দীর 

মাঝামাঝি রচিত হয়েছিল। আমরা পুর্বেই বলেছি যে মালিক মুহম্মদ জায়সীর 

'পছুমাবৎ্ট কাব্যেও এই কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া গেছে । এছাড়া পশ্চিম 

বঙ্গের ছুলভ মল্লিক “গোপীচন্দ্রের গীত” নামে একখানি কাব্য রচনা করেন। 

এই যুগে অথবা! এর পরের যুগে গোপীচন্দ্র-ময়নামতীর কাহিনী নিয়ে 
উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে স্থকুর মামুদের “গোপীচক্দ্রের সন্ন্যাস এবং ভবানী- 

দাসের “ময়নামতীর গান*। পণ্তিতবর ভাঃ গ্রীয়ারসন উত্তরবঙ্গ থেকে কিছু 

গান সংগ্রহ করে “ময়নামতীর' গান নামে উনবিংশ শতাব্দীতে এসিয়াটিক 

সোসাইটি থেকে প্রকাশ করেন। 

গোপীচন্দ্রের গানের মধ্যে আমর! বিভিন্ন কবিদের কবিত্ববের সার্থক পরিচয় 
পেয়েছি। গোপীচন্দ্র পালাটির নাটকীয় গতিবেগ লক্ষণীয় । ধর্মপ্রভাবিত 

কাব্য হলেও এখানে গল্পই মুখ্য হয়ে উঠেছে । তবে গোরক্ষবিজয় বা 
মীনচেতন এবং গোপীচন্ত্রের গানের মধ্যে রুচিবিকৃতির পরিচয়ও যথেষ্ট 
পাওয়া যায়। নাথ-গুরুদের স্ত্রীবৈরাগ্যের কথা বিবৃত করতে গিয়ে তাদের 
অসংষত কামনার কথাও কবিরা বলেছেন। গোপীচন্দ্রের গানের জনপ্রিয়তার 

একটি কারণ হচ্ছে রামচন্দ্র বা গৌতমবুদ্ধের মতে! রাজপুত্র গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী 
হয়ে বেরিয়ে পড়েছেন । এই ত্যাগের মহিমার দ্দিকট1 তখন বাঙলার, তথা 
সমগ্র ভারতের জনসাধারণকে আকষ্ট করেছিল। ভোগৈশ্বর্য ছেড়ে দুঃখকে 

স্বীকার করা- সাধারণ মান্গষের কাছে তা বিস্ময়ের কারণ। এই যোগী" 
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সিদ্ধাদের দুইটি কাহিনীর মধ্যে শেষেরটিতে ধর্স-বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের 

রোমান্টিক্ মাধুর্ধও প্রকাশ পেয়েছে। 

৬ 

আ্ঞান্সতিচ্ত্দ্র শু ল্ৰান্মপ্রসাচ 

মহারাঁজ। কষ্ণচন্দ্রের রাঁজসভায় পলাশীর বিপধয়ের পুর্ব থেকেই বাঙ্লা 
সাহিতোর চর্চ। চলছিল । মভারাজ| কৃষ্ণচন্দ্র আলীবদাঁর সময়ের লোক । 

তিনি ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কুটবুদ্ধিতে তখনকার দিনে তার 

সমতুল্য কেউ ছিল কিনা সন্দেহ। তিনি আলীবধর্কে ভুলিয়ে ২০ লক্ষ টাকা 
খাজন1 মকুব করে নেন। হেষ্টিংসের পত্বীকে মুক্তীর হার উপহার দিয়ে তার 

প্রিয়পাত্র হন। রাজবল্লভের হাতে “রাখী বেঁধে বন্ধুত্বস্থত্রে আবদ্ধ হয়ে 

রাজবল্লভের বিধবা-বিবাহ প্রচলনের চেষ্টাকে বার্থ করেন। বাঙলা দেশে 

তিনিই ইংরাজ-্বার্থ কায়েমী করে তুলতে অগ্রণী ছিলেন। অন্যদিকে হিন্দু 

শান্ীদিতেও তার গভীর জ্ঞান ছিল। “তাহার সভায় কেবল কবিগণের 

আদর ছিল এমত নহে; দর্শন, ন্যায়, স্ৃতি, ধর্ম-_এ সমস্ত বিষয়েরই সেখানে 

চর্চা হইত 1৮ একদিকে প্রাণনাথ ্ায়-পঞ্চানন, রামানন্দ বাচস্পতি, রামবল্লভ 

বিছ্যাবাগীশ প্রভৃতির মতে! তত্বজ্ঞ দার্শনিকর! রঞ্চচন্দ্রের রাজসভ]1 অলঙ্কৃতও 

করছেন, গোপাল ভাড়ের মতো বিখ্যাত হাম্তরসিকও আছেন, অন্যদিকে 

কবি বাণেশ্বর, ভারতচন্দ্রের মতো কবিরাও রয়েছেন। এই পণ্ডিত ও রসিক- 

জনদের দ্বারা যা হ'তে পারতো, রাজসভার বিকৃতরুচির জন্য তার প্রকাশ 

আর ঘটতে পারলন।। তবুও মধাযুগের বাঙল। সাহিত্যের যুগপৎ চরম 

উৎকর্ষের ও অপকর্ষের রূপটি এই সময়েই প্রকট হয়ে ওঠে । আমরা পুর্বেই 
বলেছি যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুবাতনের পুনরাবৃত্তি চলেছে । এই পুরাতনের 

মধ্যে ধারা নিজ কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্ল' 

সাহিত্যের ইতিহাসে তাদের স্বাক্ষর রয়েছে । এ যুগের কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
কবি হচ্ছেন কবিগুণাকর ভারতচন্দ্র রামম এবং তাঁর পরেই সাধক-কবি 

রামপ্রসাদের স্থান। 
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ভারতচন্দ্র আনুমানিক ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে ভুরশুট পরগণার হুগলীর অন্তর্গত 

পেঁড়ো-বসস্তপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতচন্দ্রের পিতা রাজা নরেন্দ্রনাথ 

রায় ভূরশুট পরগণার জমিদার ছিলেন । একবার বর্ধমানরাঁজ কীপ্তিচন্দ্রের মাতা 

রানী বিষ্ণুকুমারীর উদ্দেস্তটে কটুবাক্য প্রয়োগ করাতে নরেন্দ্র রাঁয় বর্ধমান রাজের 
আক্রমণে হৃতসর্বন্ব হয়ে পড়েন। ভারতচন্ত্র তার মামার বাড়ী নওয়াপাড়া গ্রামে 

পালিয়ে যান। সেখানে থেকে তিনি সংস্কৃত পড়া শুরু করেন। চৌদ্দ বছর 
বয়সে তিনি বিবাহ করেন। এই বিবাহের জন্য এবং শুধু সংস্কৃত শেখার জন্য 

তাঁর ভাইর! তাকে তিরক্ষার করাতে তিনি গৃহত্যাগ্ করে হুগলীর: দেবানন্দপুর 
নিবাসী রামচন্দ্র মুন্সীর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে তার ফারসী 

শিক্ষা আরম্ভ হয়। একদিন মুন্সী-বাড়ীতে তাকে সত্যনারায়ণের পীচালী 
পাঠ করতে বলা হয়। তিনি নিজে একখানি পাচালী রচনা ক'রে সবাইকে 

পাঠ করে শোনান। সত্যনারায়ণ-পাচালীর রচনার সমাপ্তিকাল সম্বন্ধে 
কবি বলেছেন, 'ব্রতকথ সাঙ্গ পায় সনে রুদ্র চৌগুণা।” তাতে মনে হয় কবি 

১৭৩৭।৩৮ শ্রীষ্টাব্বের দ্রিকে পাঁচালীখানি রচনা করেন। কিছুদিন পর ভারতচন্দর 

নিজ গৃহে ফিরে এলেন। বর্ধমানের রাজা কবির পৈতৃক ইজারা তালুক খাস 
করে নেন। ভারতচন্দ্র এই ব্যাপারে বর্ধমানে তদারক করতে গিয়ে সেখানে 

রাজকর্মচারীদের চক্রান্তে কারারুদ্ধ হন। কোঁনোরকমে কারাগার থেকে 

পালিয়ে সোজা পুরী চলে যান। সেখানে কিছুদিন বৈষ্ণব সন্গ্যাসীদের সঙ্গে 
থেকে নিজেও সন্্যাসী হয়ে যান। সন্ন্যাসী হয়ে ভারতচন্দ্র বুন্দাবনের পথে 

যাত্রা করেন। কিন্তু পথে আত্মীয়-স্বজনরা তাকে ধরে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। 
স্বস্তর বাড়ীতে কয়েকদিন থেকে ফরাসভাঙায় ফরাসী সরকারের দেওয়ান ইন্দ্র 
নারায়ণ চৌধুরীর কাছে গিয়ে কিছুদিন রইলেন। ওলন্দাজ সরকারের দেওয়ান 
গোবিন্দপাড়া নিবাসী রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের আশ্রয়েও তিনি কিছুদিন ছিলেন। 

ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর অনুরোধে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে মাসিক ৪০২ 
টাক! ভাতায় সভাকবি নিষুক্ত করেন। কবি মহারাজকে প্রতিদিন কবিতা রচন। 

করে শোনাতেন। মহারাজ রুষ্ণচন্ত্র তার কবিত্বে মুগ্ধ হয়ে তাকে রায়গুণাকর বা 

“কবিগুণাকর' উপাধিতে বিভৃষিত করেন । কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে কবি ১৭৫২-৫৩ 

্রীষ্টাব্বের দিকে “'অন্পদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। মহারাজ কষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে 

এসে কবির আখিক অভাব দূর হয়। মহারাজ তাকে মুলাজোড়ে জায়গা- 
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জমি দান করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি হিসাবে কিছুকাল অতিবাহিত করার 

পর ১৭৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে কবি ভারতচন্দ্র দেহত্যাগ করেন। তার তিরোভাবের 

সে সঙ্গে মধাযুগের সাহিতাধারাঁরও অবসান ঘটে। “সত্যনারায়ণ-পাচালী, 
এবং 'অনদামঙ্গল' ছাঁড়া ভারতচন্দ্র মৈথিলি কবি ভানুদত্তের 'রসমঞগ্জরী” কাবোর 

অন্রবাদধ করেন। এ ছাড়া তার রচিত অনেক কবিতা এবং একখানি 

অসম্পূর্ণ চণ্ডী নাটক পাওয়া যায়। কথিত আছে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বর্ধমানের 
রাঁজকর্মচারী রামদেব নাগের নিকট মূলাযোড় গ্রাম পত্তনী দেওয়ার পর যখন 
নাগ মহাশয় সবার ওপর অত্যাচার শুরু করেন তখন ভারতচন্দ্র রামদেব নাগের 

অত্যাচার সম্বন্ধে “নাগাষ্টক, রচনা কবে কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট পাঠান। কৃষ্ণচন্জর 

নাগাষ্টক পড়ে সমস্ত ব্যাপার বুঝতে পেরে রামদেব নাগ সম্বন্ধে যথাবিহিত 

ব্যবস্থা করেন । নাগাষ্টকের কিছুট1 এখানে উদ্ধৃত করছি । যদ্দিও সংস্কতে 

লেখ! তবুও অন্ুবাদ-অংশে কবির বাকৃ-বৈদগ্ধোর পরিচয় পাওয়া যাবে। 
গত রাজ্যে কাধ্যে কুলবিহিতবীর্যো পরিচিত 

স্তরোদ্দেশে শেষে স্বরপুর বিশেষে কথমপি। 

স্থিতো মূলাষোড়ে ভবদন্ুবলাৎ কালহরণং 

সমস্তং মে নাগে। গ্রসতি সবিরাগে। হরিহরি ॥ 

কিবা রাজকার্ষ্যে কুলবিহিতবীর্য্যে সকলি ফুরালো 

তোমার দেশে শেষে সুরপুব বিশেষে রহিয়াছি হে ॥ 

ওহে মুলাযোড়ে পরম কুশলে কাল হরিছি 
বিরাগে হে নাগে সকলি গ্রসিতেছে হরি হরি ॥ ইত্যাদি । 

অন্ত্য-মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে ভারতচন্দ্র সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তীর সময়ে 
তিনিই সাহিত্য রচধ়িতাদের একমাত্র আদর্শ ছিলেন। তার পরের কবিরাও 
তার প্রতিভার প্রভাবকে এড়াতে পারেন নি। মদনমোহন তর্কালঙ্কার 

প্রভৃতি উনবিংশ শতাব্দীর অনেক কবিই ভারতচন্দ্রের অনুকরণ 
করেছেন। 

'অন্নদামঙ্গল কাব্য) (১৭৫২-৫৩ ) ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা1। কাব্যটি 
তিন ভাগে বিভক্ত £ প্রথম ভাগে__দক্ষষজ্ঞ, শিবের বিবাহ, দেবীর অন্পুর্ণ! বূপ, 

ব্যাসের কাশীনির্মাণ, হরিহোড়ের বৃত্তান্ত, ভবানন্দের জন্ম-বিবরণ প্রভৃতি নান। 

বিষয়ের বর্ণনা! আছে । দ্বিতীয় ভাগে--মানসিংহ প্রস্তাপাদিত্যকে দমন করতে 

১৫ 
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এসে ব্ধমানে ভবানন্দ মজুমদারের কাছে বিগ্যান্থন্দর কাহিনী শুনছেন । 

ছবিতীয় ভাগে তাই বিদ্যান্থন্দর কাব্যই মুখ্য । তৃতীম্ন ভাঁগে-_মানসিংহের 

বধমান থেকে যশোহর যাত্রা, প্রতাপ-আদিত্যকে পরাজিত করা, ভবানন্দের 

দিজীগমন, সেখানে জাহাঙ্গীর কতৃক ভবানন্দের নিগ্রহ এবং দেবী অন্দার 

কৃপায় পরিশেষে ভবানন্দের মুক্তি লাভ প্রভৃতি বণিত হয়েছে। 

প্রথম খণ্ডে দেবদেবীর মাহাত্মাবর্ণনাপ্রসঙ্গে ভারতন্ত্র, তার পুবের 
কবিদের, বিশেষ করে মুকুন্দরামের অনুদরণ করেছেন । সমগ্র কাব্যটির 

মূল বক্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ রায়ের মাহাত্ম্য কীর্তন। 

প্রথমদিকে হরিহোড় দেবীর কূপালাভ করে বহু ধন-সম্পত্তি লাভ করেছিল। 

পরে দেবী তাকে ছেড়ে গেলেন ভবানন্দের ঘরে । প্রথম খণ্ডে তিনি মঙ্গল- 
কাব্যের পথ অনুরণ করে চলেছেন, কিন্তু কাব্যরীতি পুরোপুরি মঙ্গলকাব্যের 

মতো হয়নি। তিনি অন্তরে ভক্তিগদগদ ভাব নিয়ে লিখতে বসেননি। 

প্রথমঙ্দিকে পৌরাণিক শিবের চরিক্র-গান্তীর্য কিছুট। প্রকাশ পেলেও শেষপধস্ত 

তার হাতে শিবের দুর্দশার “একশেষ' হয়েছে । শিব যখন দক্ষযজ্ঞ নাশের জন্য 

যাত্রা করছেন সেই রুদ্রশিবের রূপটি ভারতচন্দ্র ভূজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে বর্ণন! 

করছেন-_ 

মহারুভ্রক্ূপে মহাদেব সাজে। 

ভভম্বম ভভদ্বম শিঙ্গা ঘোর বাজে ॥ 

অদূরে মহারুত্র ডাকে গভীরে । 
অরে রে অরে দক্ষ দেরে সতীরে ॥ 

ভূজঙপ্রয়াতে কহে ভারতী দে। 

সতীদে সতীদে সতীদে সতীদে ॥ 

আবার যখন ভূণক ছন্দে দক্ষযজ্ঞ নাশের বর্ণনা দিচ্ছেন তখন-__ 

ভূতনাথ : ভূতসাথ 
দক্ষ যজ্ঞ নাশিছে । 

যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ 
অট্ট অট্ট হাসিছে ॥ ইত্যাদির মধ্যে একটা ভীষণতার 

গ্রকাশ ঘটেছে । আবার যখন দেখি-_ রি 
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ভার্গবের সৌষ্ঠবের 
দাড়ি-গোঁপ ছিড়িল। 

অথবা 
ভূত ভাগ পায় লাগ 

লাথি কিল মারিছে ॥ তখন মনে হয় ভারতচন্র 
পৌরাণিক কাহিনীর বর্ণনায় একেবারে তন্ময় হয়ে যান নি। মাঝে মাঝে 
হাম্তরসের অবতারণা ঘটিয়ে বর্ণনার গুরুত্বকে অনেকট। লঘু করে ফেলেছেন। 
গৌরীর সঙ্গে বিবাহ হবে শিবের । বুদ্ধ শিৰ বর সেজে এসেছেন । কিন্তু ওই 
বুড়ো জামাইকে দেখে মেনকা দুঃখে আর বাচেন না। তিনি কেঁদে বলেই 
ফেললেন-__ 

আই আই ওই বুড়া কি এই গৌরীর বর লে! 

উমার কেশ চামর ছট1 তামার শল1 বুড়ার জটা ; 
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উমার নথ টাদের চুডা বুড়ার দাড়ি শণের লুড়। 

ছার কপালে ছাই কপালে দেখে পায় ডর লো। 

আমার উমা মেয়ের চুডা, 
ভাঙ্গর পাগল ওই ন। বুড়!। 

ভাবত কহে পাগল নহে ওই ভুবনেশ্বর লো ॥ 

ভুবনেশ্বর শিব যে সত্যিই পাগল নন, এ তিনি জানলেও তার কাব্যে শিব 

ক্রটি-বিচ্যুতির উধের্ধ উঠতে পারেন নি। সব চাইতে বিকৃত চরিত্র হচ্ছে 
মহাভারতকার ব্যামদেব। ভারতচন্দ্রের কাব্যে ব্যাসদেবের পৌরাণিক 

ব্যাসত্ব লোপ পেয়ে একটি ভাাড়ের চরিত্র যেন প্রকাশ পেয়েছে । শিব, নারদ, 

ব্যাস প্রভৃতির সমাজে আর তেমন সম্মান নেই। এরা অনাচরণীয় না হলেও 
প্রধানদের সঙ্গে সমান আসন পান ন।। 

অন্নদা মঙ্গলের দ্বিতীয় ভাগের প্রধান বিষয় হচ্ছে বিদ্যানুন্দরের কাহিনী । 

মানসিংহ বাঙ্ল। দেশে প্রতাপাদিত্যকে দমন করতে এসে বর্ধমানে ভবানন্দ 
মজুমদারের কাছে বিছ্যান্ুন্দরের কাহিনী শুনতে চাইলেন । 



২২৮ বাঙ্ল। সাহিত্য পরিক্রমা 

এই বিগ্াস্থন্দর কাহিনী বাঙ্ল! দেশে পুর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল। বাঙলা 

দেশে প্রাচীন যেসব বিদ্যান্ুন্দর কাহিনী পাওয়া গেছে তার মধ্যে দ্বিজ শ্রীধর, 

সাবিরিদ খান, কবি কঙ্ক (?) প্রভৃতির রচন| উল্লেখযোগ্য । তারও আগে হয়ত 

এই কাহিনীটি লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। বররুচির নামে সংস্কৃতে 

একটি বিছ্যান্ুন্দর উপাখ্যান রয়েছে । তাতে দেখতে পাই বিছ্যান্থন্দর গল্পের 

ঘটনাস্থল উজ্জয্ধিনী। ইনি যে কোন্ বররুচি তা বুঝবার উপায় নেই। কাশ্মীরী 
কবি বিহলনের “চৌরপঞ্চাশৎও বাঙ্লা বিগ্যান্ন্দর কাহিনী গড়ে উঠতে 

অনেকথানি সাহায্য করেছে । ভারতচন্ত্রের পূর্বের কয়েকখানি কালিকামঙ্গলে 

বিদ্ান্থন্দবর-উপাখ্যান বধিত হয়েছে। কিন্তু বাঙলা সাহিত্যে বিছ্যান্ন্দর- 

কাব্য-রচয়িতাদের মধ্যে ভারতচন্দ্রের স্থান অর্বোচ্চে। ভারতচজ্ের 

“বিদ্যাহ্ন্র-কাঁব্য পৃথক কোনো কাব্য নয়। এটি অন্নদামঙ্গলের একটি অংশ- 

বিশেষ। তবে এখানে কালী-মাহাত্ম্য বণিত হলেও তা একান্তভাবে গৌণ। 

মুখ্যত বিদ্যা! ও স্থন্দরের প্রণয় কাহিনীই এই কাব্যাংশের বিষয়বস্ত। এবং তা 

রচিত হয়েছিল মহারাজা কৃষ্চন্দ্রের রাজসভার রুচি অন্ুসারেই | বিগ্যান্ন্দরের 

গল্পটি এই-_ 
বর্ধমানের রাজা বীরসিংহের কণ্ঠা! বিদ্যা শর্ত করেছিল_-তাকে যিনি, 

বিচারে পরাজিত করতে পারবেন, তাকেই সে বিবাহ করবে। অনেকে এল, 

কিন্তু বিচারে সবাই বিছ্যার কাছে পরাজিত হল। রাজ! প্রমার্দ গণলেন। 

ভাট পাঠালেন কাঞ্চীরাজ্যে । কাঞ্ধীরাজ গুণসিন্ধু রায়ের পুত্র সুন্দর ছিলেন 

সর্বশান্ত্রবিশারদ । তিনি ভাটের মুখে বিগ্াার রূপের কথা শুনে অধীর হচ্ে 

স্থির করলেন-_ 

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন॥ 

একা যাব বর্ধমান করিয়া যতন। 

যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন ॥ 

পড়ুয়ার ছদ্মবেশে স্থন্দর -বর্ধমান এসে পৌছালেন। সুন্দরের অপরূপ 

সৌন্দর্ধে মুগ্ধ নারীর| বিলাপ জুড়ে দিল। দৈবক্রমে স্থন্দরের সঙ্গে রাজবাড়ীর 

মালিনী হীরার সঙ্গে দেখা হ'ল। হীরার ঘরে স্থন্দর আশ্রম গ্রহণ করে 

বিষ্ভার সংবাদ নিলেন। মালিনীর হাতে বিষ্ভার উদ্দেশ্তে মাল্য ও ক্লোক রচন! 
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করে পাঠালেন। বিদ্যাও দিল তার উত্তর। অবশেষে হীরার সাহায্যে 
দু'জনের মিলন ঘটল এবং গন্ধর্বমতে দু'জনের বিবাহ হ'ল। কিছুদিন পর 

সম্তান-সম্ভব! বিদ্যা রানীর হাতে ধরা পড়ল। স্থন্দরও ধর! পড়লেন কোটালের 

হাতে । হ্ুন্দর রাজার কাছে শ্লোক পাঠ করে শোনালেন--নিজের পরিচয় 

দিলেন । তবুও দণগুগ্রহণের জন্ত তাকে শ্মশানে যেতে হল। শ্াশানে কালীর 
স্তব করতেই কালী স্থন্দরকে রক্ষা করলেন। বীরসিংহও দিব্যজ্ঞান লাভ করে 

স্বন্দরকে অধরাজ্য ও রাজকন্যা দিলেন। বিদ্যাকে নিয়ে স্থন্দর দেশে ফিরে 

গেলেন। 

তৃতীয় ভাগে-মানসিংহের বর্ধমান থেকে যশোর অভিমুখে যাত্রা এবং 
প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে যুদ্ধ প্রভৃতির বণনা আছে। মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে 
শায়েস্তা করবার জন্ত যশোর অভিমুখে অভিযান চালালেন। মানসিংহ ও 

প্রতাপাদিত্যের ভীষণ যুদ্ধ হ'ল। কবি যুদ্ধবর্ণন! প্রসঙ্গে বলছেন-_- 
যুদ্ধে প্রতাপ-আদিত্য | 

ভাবিয়া অসার ডাকে মার মার 

সংসার সব অনিত্য ॥ 

শিলাময়ী নামে ছিল তার ধামে 
অভয়া যশোরেশ্বরী। 

পাপেতে ঘিরিয়া বসিল রুষিয়। 

তাহারে অরুপা করি ॥ 

বুঝিয়া অহিত গুরু পুরোহিত 
মিলে মানসিংহ রাজে। 

সবাই শক্রুপক্ষে চলে গেলেও প্রতাপ বীরের মতো যুদ্ধ করেছিলেন মানসিংহের 
বিরুদ্ধে। কিন্ত, 

পাঁতশাহী ঠাটে কবে কেবা অশাটে 

বিস্তর লস্কর মারে। 

বিমৃখী অভয় কে করিবে দয়! 

প্রতাপ-আদিত্য হারে ॥ 

ইতিহাসের কথা বলতে গিয়ে কবি সত্য গোপন করেও কিছু কিছু সত্য 
প্রকাশ করে ফেলেছেন। ভবানন্দ প্রতাপান্দিত্যের সঙ্গে যে বিশ্বাসঘাতকতা 



২৩০ বাঙল! সাহিত্য পরিক্রম! 

করেছিল ভারতচন্দ্র মনে মনে জানলেও কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে থেকে তা বলতে 

পারেন নি। র 

যাহোক, যুদ্ধশেষে ভবানন্দ বাদশাহএর সঙ্গে দেখা করার জন্য দিল্লী 
গেলেন । সেখানে ভবানন্দ জাহাঙ্গীরের কাছে দেবীর মহিমা কীর্তন করাতে 

বাদশাহ, হিন্দুদের ও তাদের দেবীকে লক্ষ্য করে নানা কটুক্তি করেন এবং 

ভবানন্দকে কারারুদ্ধ করেন। কারাগারে বসে ভবানন্দ দেবীর স্তব করাতে 

দেবী সম্থষ্ট হয়ে তাঁকে অভয় দিয়ে দিল্লী শহরে উৎপাত শুরু: করে দিলেন। 

শেষপর্ধন্ত জাহাঙ্গীর ভবানন্দের কাছে হার মানলেন। ভবীনন্দকে তিনি 

“রাজা” উপাধি দিলেন। “মজুন্দার অযোধ্যা, কাশী ইত্যাদি দর্শন করে 

দেশে ফিরে এলেন। তারপর কিছুদিন রাজ্য ভোগ করে স্বর্গে চলে গেলেন । 

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে আমরা যে তিনটি কাহিনী পাচ্ছি তার মধ্যে 

“বিদ্যান্ন্মর কাহিনীটি এফটু পৃথক ধরণের । কাব্যের গল্পধারার মধ্যে 

মানসিংহের বিছ্যান্রন্দর কাহিনীটি শোনার ইচ্ছা ছাড়া আর এই 

গল্পের সঙ্গে মূল-গল্লের কোনো সম্পর্ক নেই । মনে হয়, রাজসভার শ্রোতাদের 
রুচি অনুসারে কবি এই গল্প “অন্নদামঙ্গল কাব্যের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন । 
কাব্যখানিকে গতানুগতিকভাবে মঙ্গলকাব্য বল! সঙ্গত হবে না; কারণ ভাব- 

বস্তর দিক থেকে মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে এই কাব্যের প্রকৃতিতে পার্থক্য আছে। 
ভারতচন্দ্র নাগরিক কবি। নাগর-ভাব তার কাব্যের অনেকখানি জায়গা 

জুড়ে আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর পরবর্তাকালের বাঙলা সাহিত্যে ভারত- 
চন্দ্রের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয়। কবি হিসাবে তখন ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ 

বিশেষ কেউ নেই। ভারতচন্দ্র হ্বনিপুণ কথাশিল্পী । কথাকে তিনি ভাবের স্বর্গে 
নিয়ে যেতে না পারলেও তার স্থশ্্স কারুকার্ষে ও বিদগ্ধ প্রয়োগে শিক্ষিত 

সমাজে তিনি সাড়া জাগিয়ে তুলেছিলেন । ভারতচন্দ্রের হাতে বাঙ্ল। ছন্দ 
নবরূপ লাভ করে। সংস্কৃত, বাঙলা, আরবী, ফারসী, হিন্দী প্রভৃতি ভাষাতে 

অসাধারণ ব্যুৎপত্তি হেতু তার কাব্যের ভাষাও স্বাতন্ত্রলাভ করেছিল। ভাষার 

প্রসাদগ্ডণ সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন । মানপিংহ ও জাহাঙ্গীরের কথোপ- 

কথন অংশে প্রসঙ্গত তিনি বলেছেন-_ 

মানসিংহ পাতশায় হইল যে বাণী। 

উচিত যে আরবী পারসী হিন্দুস্থানী ॥ 
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পড়িয়াছি সেই মত বণিবারে পারি। 
কিন্ত সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি। 

ন। রবে প্রসাদগ্তণ না হবে রসাল। 

অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥ 

প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে। 

যে হৌক সে হৌক ভাষা__কাবা রস লয়ে ॥ 
ভাষ! ও ছন্দ-কুশলী কবি কাব্যকে রসিয়ে তুলেছেন বটে, কিন্তু সার্থক 

রস-স্থষ্টি করতে পারেন নি। এও সেই যুগের, বিশেষ কবে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার 

গুণ। আদিরসাশ্রিত কাব্য রচনার মূলে একটি সাময়িক উত্তেজনা! থাকতে 
পারে, কিন্ত প্রাণের রসের সেখানে অভাব থেকে যায়। বিগ্যাস্থন্দরের মিলন 

কাহিনীতে চমৎ্কারিত্ব রয়েছে বটে, কিন্তু সেটা যে শুধু ইন্জিয়গ্রাহহ হয়ে 
থাকছে এট] ভারতচন্দ্র বুঝলেও তার পরিবর্তনের কোনো উপায় তিনি খঁজে 

পান নি। তার কাব্য জুড়ে রয়েছে বুদ্ধিগ্রাহ্থ ব্যঙ্গোক্তি, ছন্দের পৌকুমার্ধ, 
বাক্-বৈদগ্ধয এবং কাব্যদেতের সুক্ষ কারুকার্ধ, কিন্তু মানুষের সংবাদ সেখানে 
বড়ই অস্পষ্ট । ভারতচন্দ্রের কাব্যের একটিমাত্র অপ্রধান চরিত্রে মানুষের 

ংবাদ কিছুটা পেয়েছি । এই মানুষটি আমাদের দরিদ্র-সমাজের শুধু নয়, 

সকল দেশের দরিদ্রশ্রেণীর মনের আকুলতাট্ুকু প্রকাশ করে ফেলেছে । এই 
মানুষটি হচ্ছে ঈশ্বরী পাটনী। অন্নদ| খেয়। পার ততে যে ঘাটে গিয়ে উপস্থিত 
হলেন, “সেই ঘাটে খেয়৷ দেয় ঈশ্বরী পাটনী, | ঈশ্বরী পাটুশী দরিদ্র মান্ুষ__ 

থেয়! পারাপার করার মাঝি । কাজেই এক একটি নাবীকে খেয়া পার করতে 
তার মনে ভয়। সে তাই কুষ্টিতভাবে বলে 

এক। দেখি কুলবধৃ-_কে বট আপনি ॥ 

পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার। 

ভয় করি কি জানি কে দেবে ফের-ফার ॥ 

তখন অন্নদ! নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন-_ 

বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি। 

জান ত স্বামীর নাম নাহি লয় নারী ॥ 



২৩২ বাঙ্ল! সাহিত্য পরিক্রম 

তারপর শুরু হল পরিচয় দেবার পালা; ভারতচন্দ্র মুকুন্দরামের অন্থকরণে 

অন্নদার পরিচয় জ্ঞাপন করছেন-_ 

অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ । 

কোন গুণ নাহি ভার কপালে আগুন ॥ 

কু-কথায় পঞ্চমুখ কঠঠভরা বিষ। 

কেবল আমার সঙ্গে ছন্ব অর্থনিশ ॥ ইত্যাদ্ি। 

এই উক্তি পরোক্ষভাবে শিবের প্রশংসাও বটে, আবার কুলীন-কন্ার 

বিবাহিত জীবনের ছুঃখও বটে । তাই-__ | 

পাটনী বলিছে আমি বুঝিন্থ সকল। 
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল ॥ 

দেবী তার রাঙা চরণ দুখানি রেখেছিলেন নৌকোর সেউতির ওপর। 

তার পদম্পর্শে তা সোন। হয়ে গেল | খেয়া পার হয়ে দ্রেবী বললেন--“বর 

মাগ মনোনীত যাহা চাবে দ্িব।, তখন-_ 
প্রণমিয়া পাটনী কহিছে জোড়হাতে। 

আমার সন্তান যেন থাকে ছুধে ভাতে ॥ 

অন্নদীমঙ্গল কাব্যের রঙ্গমঞ্চে ঈশ্বরী পাটনী কিছুক্ষণের জন্য আবিভূ্তি 

হয়েছিল । কিন্তু এ অল্পসময়ের মধ্যে সে সমস্ত জাতির প্রাণের কথাটি বলে 

গেছে। 

ভাঁরতচন্দ্র ষে কাব্য রচনা করেছিলেন তা এমন একটি সময়ে, যে-সময়ে 

বাঙালীর সামনে আর নতুন কিছু দেখ! দিচ্ছে না, পুরাঁতনকেও আর ত্বাকড়ে 

রাখা চলছেন।। মধ্যযুগ চলে যাচ্ছে, নতুন যুগও দেখা দিচ্ছে না। এই 

বিরাট শূন্যতার ক্ষণে ভারতচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটেছিল । তিনি নতুন সম্ভাবন। 

সম্বন্ধে সচেতন না থেকেও হয়ত নিজেরই অজ্ঞাতসারে নতুনের আবির্ভাবের 

পথকে স্থগম করে দিয়েছিলেন। ভারতচন্দ্র মধ্যযুগের শেষ পাদের কবি, 

অথচ তাকে একেবারে পুরোপুরি মধ্যযুগের কবি বলাও সম্ভব নয়। বাঙালীর 

জীবনে যে ছুর্ষোগ ঘনিয়ে আসছিল সে ছুর্ধোগের পূর্বাভাস ভারতচন্দ্রের 

কাব্যে স্পইত না থাকলেও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার যে রুচিবিকতি 

কামোদ্দীপক কাব্য রচনা প্রেরণ। জুগিয়েছিল সেই বিকৃতির অন্তরালেই 

আগামীদিনের ট্রাজেডির আভাস ছিল। 



ভারভচন্দ্র ও রামগ্রসা? ২৩৩ 

তা বলে আমরা একথা বলতে চাইনে যে, বাঙ্ল1 সাহিত্য কেবল ধর্ম- 
কেন্দ্রিক হয়েই থাকবে । কিন্তু একেবারে যৌনপিপাসার নগ্র প্রকাশও 
সাহিত্যের বাহন হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কৃত্রিমতায় জৌলুস আছে বটে কিন্ত 
তার অর্থগৌরব কতখানি? 

অবশ্তি ভারতচন্দ্রের কবিতায় “ভাবের গুরুত্ব কম থাকলেও সেযুগে আর 

এমন শক্তিধর দ্বিতীয় কোনো কবির সংবাদ পাইনা, যিনি বাঙলা সাহিত্যকে 

কৃত্িমতার আবহাওয়া থেকে মুক্ত করতে পেরেছেন। আমাদের মনে হয় 

কেবলমাত্র তার পরিপোষক কৃষ্ণচন্দ্রের সন্তষ্টি বিধানের জন্ত তিনি জেনেশুনেই 
অনেক সত্যকে বিকৃত করে ফেলেছেন। আমরা ভবানন্দ-উপাখ্যানের কথা 

পূর্বেই বলেছি । ভারতচন্দ্র দেহত্যাগ করেন ১৭৬০-৬১ শ্রীষ্টাব্ধে। তার 

জীবৎকালে পলাশী-প্রান্তরে এতবড়ো একট যুদ্ধ সংঘটিত হল, বাঙ্লার 

স্বাধীনতা লোপ পেল, কিন্তু কবি এই পটপরিবর্তনের কোনে উল্লেখই 
করেননি । কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে থেকে এতবড়ে। একটি প্রতিভার গতিবেগ রুদ্ধ 

হয়ে গেল। ইতিহাসের যথাধথ পথকে তিনি অগ্রাহহ করলেন। তিনি 

সমসাময়িক যুগের কথা স্পষ্টভাঁবে ন। বলে পুরাণ, সংহিতার পুরাতন পথ বেয়েই 

চলার চেষ্টা করেছেন । কৃষ্ণচন্দ্রকে সন্তুষ্ট করার জন্য ইতিহাসও বিরতি থেকে 

রেহাই পেলো! ন।। একটি অপুর্ব কবিত্ব-শক্তির উন্মেষের পথ হারিয়ে গেল 
কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার কোলাহলে। বিকারগ্রস্ত মনের খোরাক জোটাতে গিয়ে 

বলিষ্ঠ কবিত্ব-শক্তিসম্পন্ন ভারতচন্দ্রের মধ্যে যে বিরাট সম্ভাবনা ছিল তার 

সম্পূর্ণ প্রকাশ আর ঘটল ন|। 

ভাঁরতচন্দ্রের পরে আর যেসব কবির! কাবা রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন 

তাদের সাহিত্য-প্রচেষ্টা লক্ষ্য করলে বুঝতে পারি ষে, তারাও মুখ্যত ভারত- 

চন্দ্রের এবং অন্যান্য পুববতী কবিদের নানা রচনার অন্ুকরণই করছিলেন। 

আগামীর ক্ষীণ রক্তিম আভাসও তাতে নেই । তারা বুঝলেন না, ভারতচন্দ্রের 

শিল্প-চাতুর্ধের রহস্য কি! শুধু সেই যুগধর্মানযায়ী বিমিয়ে-পড়া বাঙালীর কানে 
কামোদ্দীপক সঙ্গীতই শোনালেন । ভারতচন্দ্রের অক্ষম অন্থকরণ করতে গিয়ে 

সাহিতোর ইতিহাসে তাঁর কোনে। ম্বাক্ষর রেখে যেতে পারেন নি। 
ভারতচন্দ্র সমসাময়িক কালের প্রয়োজনকে এড়িয়ে যে পোশাকী 

সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন তার মুল্যের পরিমাণও কম নয়। তিনি নিজের 



২৩৪ বাঙ্ল! সাহিত্য পরিক্রমা 

অগোচরে আধুনিক কালের রোমান্টিক সাহিত্যের স্্তির পথ স্থগম করে 
দিয়েছিলেন । 

ভারতচন্দ্রের কাব্যে এমন অনেকগুলি উক্তি আছে যা আজও আমাদের 
মুখে মুখে প্রবচনের মতো রয়েছে । যেমন “মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন? 

“সে কহে বিস্তর মিছ! যে কহে বিশ্তর', “নীচ যদ্দি উচ্চ ভাষে স্বুদ্ধি উড়াঁয় 
হেসে? ইত্যাদি আজও বাঙালীর মুখে মুখে প্রচলিত । 

নবাবী আমলের কৃত্রিমতা, আড়ম্বর-এশ্বর্ব ও রুচির পরিচয় ভাঁরতচন্দ্রের 

বিছ্যান্থন্দর কাব্যে রয়েছে । সেষুগের বিকৃতরুচিবোধ মানব-রসবোৌধকে 
উপেক্ষা করে যুগচিত্তের উপস্থিত ক্ষুধা মিটিয়েছিল। শিক্ষিত কবি তার কাব্যে 

যে বিদগ্ধ নাগরিক মনৌভাবকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তা সকল যুগের কবিরই 
অন্থকরণের বিষয়। কিন্তু তা যদ্দি কেবল যৌনপ্রবৃত্তিমূলক বর্ণনায় পর্যবসিত 

হয়, তাহলে সেট। হবে কবি “গুণাকরের” অক্ষম অন্ুকরণ। কারণ কবি 

রাজসভার প্রয়োজনে যে বিষয়বস্তকে নিজসম্ব শিল্প-চাতুর্ষের দ্বারা প্রকাশ 

করেছিলেন, পরবর্তীকালের লক্ষ্য সেই বিষয়বস্তু হওয়] বাঞ্ছনীয় নয়। লক্ষ্য 

হবে কবির শিল্পচাতুর্,, তার বাক্ভঙ্গীর সরসতা ও প্রকীশভঙ্গীর যথার্থতা । 
ভারতচন্দ্রের কাব্য পরবত্াকালের কবিদের কাব্যের আদর্শস্বরূপ ছিল। 

ধারা তার কাব্যের বিষয়বস্তরকে ছেড়ে কাব্য-রসের অনুসরণ করছিলেন তাদের 

কাব্য রচন। অসার্থক হয়নি। এই দিক থেকে ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতকের 

বাঙলা সাহিত্যের অনন্থসাধারণ কবি। পুরানো ধারার শেষ শক্তিমান 
কবিও বটে। 

ভারতচন্দ্রের পরেই এযুগের আর একজন বিখ্যাত কবি হচ্ছেন কবিরঞ্জন 

রামপ্রসাদ সেন। রামপ্রসাদ্দের নিবাস ছিল হালিশহরের পাশে কুমারহট্ 
গ্রামে । কবি তাঁর কাব্যে বিশদভাবে নিজের বংশপরিচয় দিয়েছেন। 

রাম্প্রসাদদ তার পরিপোষক মহারাজ রাজেন্দ্র-শ্ররাজকিশোরের আদেশে 

বিষ্যান্থন্দর কাব্য বা কালিকামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। কিন্তু বাঙলা 

সাহিত্যে তাঁর পরিচয় কালীবিষয়ক গান রচয়িতা হিসাবে । 

ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ ছুজনেই কালিকামঙ্গল রচনা করেন। ভারত- 

চন্দ্রের কাব্যে যে চমৎকারিত্ব আছে রামপ্রসাদের বিছ্যান্থন্দরে তা হয়ত নেই। 

বর্ণনার দিক থেকে ভারতচন্দ্র অনবদ্য । কিন্তু চরিত্রহটটির দিক থেকে 
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রামপ্রসাদ অতুলনীয়। তিনি এমন কতগুলি চরিত্র স্থাট্ট করেছেন যা মূকুন্দ- 
রামের চণ্ডীমলের বিশেষ কয়েকটি চরিত্র ছাড়া মধ্যযুগের কবিদের রচনাতে 
তেমন সলভ নয়। রামগ্রসাদের বিগ্যাস্ন্দর কাব্য একেবারে অঙ্লীলতাবজিত 

নয়। অন্তান্ত কবিদের বিগ্াহুন্দর কাবা রচনাতেও এই একই ব্যাপার লক্ষিত 

হয়। রামপ্রসাদের কালিকামঙ্জলে বিছ্যাস্থন্দর-কাহিন। বর্ণনাই কবির প্রধান 

লক্ষ্য । কিন্তু বাঙ্লাদেশে রামপ্রসাদের পরিচয় কালিকামঙ্গল বা বিছ্যান্থন্দর 

কাব্যের কবি হিসাবে নয়, তার পরিচয় গীতকার ঠিসাবে। তার রচিত সঙ্গীতে 

আধ্যাত্মিকতা যথেষ্ট আছে বটে কিন্তু তার মধো দৃঢ় আত্মপ্রতায়ের দিকও 

অত্যন্ত সুম্পষ্ট। গানগুলির প্রত্যেক পংক্তিতে তার স্বাভাবিক অনুভূতি, 
ব্যক্তিচেতন। প্রকাশ পেয়েছে; এবং তাতে দৃঢ় বিশ্বাসের বজ্জনাদও স্পষ্ট 

শোনা গেছে । অষ্টাদশ শতাব্দীর এই সাধক কবি সুপ্ত বাঙালীর প্রাণের 

মাঝে গানের মন্দাকিনী ধারা বইয়ে দিয়েছেন। আমরা তার সঙ্গীতের 

মাঝে গ্রাম সারলোর মৌলিক প্রকাশ লক্ষ্য করেছি। তার গান 

আমাদের বাঁঙ্লার মাটি, বাঁডলার জলেরই গান। রামপ্রসার্দের গানের 

মধ্যে লোকসঙ্গীতের প্রভাবও লক্ষিত হয়। 

কবি রামপ্রসাদ করালবদনা, ভীষণ! কালীকে বাঙালী ঘরের মায়ের মতো 

করে রূপ দ্রিয়েছেন। মার কাছে যেমন সব আবদারই খাটে, তিনিও তেমনই 

অবোধ সন্তানের মতো কালীর কাঁছে আবদার ধরেছেন। রামপ্রসার্দের কালী 

বৈদিক দেবতা নন। কিন্তু তাঁর যে রূপটি কালীকীর্তনে প্রকাশ পেয়েছে 

সেরূপে তিনি মাতৃভক্ত বাঙালীর নিত্যকালের দেবতা । 

রামপ্রসাদের কাল এক ভীষণ অরাজকতার কাল। বিদেশী রাজশক্তির 

আবির্ভাব, ভারত সম্রাটের কর্মচারীর অত্যাচার-অবিচার দেশের মাস্থষকে 

বিহ্বল করে তোলে । ছুঃখ এসে জাতির সমগ্র জীবনকে আচ্ছন্ন করল। 

“ুর্দিনে যখন নিরাশার ঘনঘট। চারিদিকে আধার করিয়া ফেলে, তখন ছুঃখ- 

বাদ মনকে বিশেষরূপে অধিকার করিয়া বসে; বঙ্গের এই ছুঃসময়ে বাঙ্লার 

এই ভক্তি, বাঙলার কর্ম, বাঙলার সাধনা এই দুঃখবাদকে আশ্রয় করিয়া 

বিকাশ পাইয়াছিল 1......এই ছুঃখবাদ তে। আজকালকার নয়।"*-***অষ্টাদশ 

শতাব্দীতে রামগ্রসাদ এই দুঃখের সথরটি পুনরায় জাগরিত করিলেন। তাহার 

স্থরে স্থর মিলাইয়৷ অসংখ্য ফকির, বাউল আবার এই ছুঃখবাদের সুরে বঙ্গ 



২৩৬ বাঙলা সাহিত্য পরিক্রমা 

সমাজকে সংসারবিমুখতায় দীক্ষিত করিল। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-_ 

৬দীনেশ চন্দ্র সেন ) রামপ্রসাদের ছুঃখবাদে জীবনদেবতার প্রতি স্পষ্ট অভিমান 

আছে। তাঁর মতে, যত দুঃখই থাকুক না কেন, বিশ্বমায়ের কোলে আশ্রয় 

নিলে সব দুঃখ কেটে যাবে । এই মা যে তার ঘরের মা। এই মায়ের উদ্দেশ্যে 

তিনি বলেন, “ভয় করিন] মা চোখ রাঙালে”। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর বিমিয়ে-পড়া বাঙালীর জীবনে রামপ্রসাদ নতুন প্রাণের 
সন্ধান দ্িলেন। পলাশীর বিপর্ধয়োত্তর বাঙলার অন্ধকার পথে রামপ্রসাদ 

চলেছিলেন একা । দেশকে সচেতন করে তোলার জন্ত ছিনি দৃপ্ত কণ্ঠে 
ঘোষণা করলেন-_ 

আমি ব্রহ্ষময়ীর বেটা, 

ভূতলে আনিয়ে মাগো! যতই করিস লোহা পেটা। 

আমি তবু কালী কালী বলে ডাকি, সাবাস আমার বুকের পাট] । 
রামপ্রসাদদের কালিকামঙ্গল বা বিছ্যান্ন্দর কাব্য রচনা রাঁজসভার বাঙালীর 

জন্য, কিন্তু তার কালীকীর্তন ও অন্যান্ত খণ্ড পদগুলি বাঙালী জনসাধারণের 

যৌথসম্পদ। এসময়ে যুগপ্রভাবে যে সমস্ত সাহিত্য রচিত হয়েছে তার বেশীর 
ভাগই কৃত্রিমতায় ভরা । কিন্তু রামপ্রসাদের গীত রচনায় কৃত্রিমত। একেবারে 

নেই বললেই চলে। বাঁঙ্লার সমাজক্ষেত্র থেকে রামপ্রসাদ তার গানের 
আধ্যাত্মিক ভাবরস সংগ্রহ করেছিলেন। ভারতচন্দ্রের কাব্যে আছে বিস্ময়কর 

ও মনোমুগ্ধকর ঝঙ্কার, রামপ্রসীদের গানে আছে প্রাণের আবেগ । একজন 

নানা এশ্বর্ষে আড়ম্বরে সাহিত্য-সরম্বতীকে সাজাচ্ছিলেন, আর একজন জীবনের 

শ্রেয়; ও প্রেয়ের রসানুভূতিকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন__-আপন মনের 

সহজ ভাষায় । বাঙলার অব্যবস্থার যুগে রামপ্রসাদের আবির্ভাব একাস্ত 

প্রয়োজনীয় ছিল। 
বিদ্যা্ুন্দর ও কালীবীর্ভন ছাড়া রামপ্রসাদ কষ্ণকীর্তনও রচন। করেছিলেন। 

বর্ণনার স্বাভাবিকতায় রামপ্রসাদ সিদ্ধহস্ত ছিলেন । সে-যুগের মানুষ যে গুজব 

ছড়াতে এখনকার মানুষের চেয়ে কোনে। অংশে কম ছিল না তার বর্ণনা দিতে 

গিয়ে কবি বলেছেন__ 
| শহরে গুজব উঠে একে একশত । 

গল্প ঝারে বড়ই আঠার মেসে যত ॥ 
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হেসে কহে তোমর! শুনেছ ভাই আর। 

শুনিলাম এখনি আশ্চর্য সমাচার ॥ 

হাতকাট। একট] মানুষ গেল কয়ে। 

চোরের সহিত নাকি ছিল ছুটা মেয়ে ॥ ইত্যাদ্দি। 

রামপ্রসাদের নামে বহু কালীবিষয়ক পদ্দ প্রচলিত আছে। সবগুলি 

রামপ্রসাদ সেনের রচনা নয় বলেই মনে হয়। ছিজ বামপ্রসাদ নামে এক 

কবির কতগুলি পদ রামপ্রসাদ সেনের নামে গগ্রচলিত আছে। তবে কুমার- 
হট্রের কবি রামপ্রসাদও অনেকগুলি পদ রচন। করিয়াছিলেন। অনেকের দৃঢ় 
বিশ্বাস নিম্নোক্ত পদগুলি রামপ্রসাদ সেনের রচিত । যেমন, 

“ক কাজ রে মন যেয়ে কাশী? । 

অথবা 

মা আমায় ঘুরাবি কতো, 

কলুর ০চাখ বাঁধা বলদের মতো । 

অথবা, 

মন তুমি কৃষি কাঁজ জান না, 

এমন মানব জমিন রইল পতিত 

আবাদ করলে ফলতো সোন]। 

অথবা, 

বল মা আমির্দাড়াই কোথা । 

আমার কেহ নাই শঙ্করি হেথা । 

অথবা, 

এমন দ্দিন কি হবে তারা 

যবে তারা তারা তারা বলে তারা বয়ে পড়বে ধারা 

অথব।, 

ভবে আসার আশা, কেবল আশ।, আসা মাত্র সার হলো । 

যেমন চিত্রের পল্মেতে পড়ে ভ্রমর ভূলে রলো | 

ম1 নিম খাওয়ালে চিনি বলে কথায় কথায় করে ছলো। 

পরমা, মিঠার আশে তেতো! মুখে সারা দিনট। গেলো ॥ 
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গিরি, আমি প্রবোধ দিতে নারি উমারে, 

, উম] কেঁদে করে অভিমান নাহি খায় খীর ননী সরে। ইত্যাদি । 
এই পরগুলির ভাব ও ভাষা বাঙালীর চির-পরিচিত। রামপ্রসাদ শাক্ত- 

সাহিত্যে আগমনী ও বিজয়! গানের শ্রেষ্ঠ কবি। বিদ্ান্ুন্দর কাব্য রচনার 

পর সম্ভবত কালীবিষয়ক পদ রচনা! করে কবির হৃদয় আকুল হয়ে ওঠাতে 

তিনি বলেছিলেন-_-গ্রস্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হব ব্যস্ত ।১ বস্তুত বিদ্যাক্থন্দর- 

কাব্য রচনার পর তিনি কালীবিষয়ক পদ ছাড়া অন্য কোনো গ্রস্থ রচনা করেন 

নি। বাঙলার শক্তি সাধন। বাঙালীর ঘরের ন্েহশীল! মায়ের নেহ-প্রত্যাশার 

সাধন1। এই মাকে রামপ্রসাদ মা ও কন্তারূপে কল্পন! করে সেই বিশ্ব-মাতাকে 

নিজ হৃদয়ের আকুলত]1 জানিয়েছেন। বাঙলার অন্ধকার পথ দিয়ে তিনি 
এক চলেছেন গান গেয়ে। কিন্ত সে গান শোনার মতো মানুষ তখন 

কোথায়? তাই কবিজীবনে জেগেছে ছুঃখ। এ দুঃখ নির্বাণবাদী বৌদ্ধ 
বাউলের দুঃখ নয়--এ দুঃখের অপর নাম অভিমান; এবং এই অভিমান 

কবির নিজের ওপর, তাঁর দেশবাসীর ওপর। সেদিক থেকে রামপ্রসাদ 

অভিমানী কবি-_অবিস্মরণীয়ও বটে। এধুগে আর ধারা কালিকামঙ্গল 

রচনা করেছেন তাদের মধ্যে “কবীন্দ্র' চক্রবর্তী, কলকাতার কবি রাধাকাস্ত 

মিশ্র, চট্রগ্রামের কবি নিধিরাম আচার্ধ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । তবে 

ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদই অবিসংবাদিতভাবে এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। 

এ ম্মুগেল্ মুললহমান লেখ কগণশ 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে মুসলমান কবিদের অনেক রচনার নিদর্শন 
পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ইস্লাম ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক কাব্য 
রচন1! করছেন, কেউ কেউ আবার প্রণয়মূলক গীতি-কবিতা, কাহিনী জাতীয় 

“কেচ্ছা” প্রভৃতিও রচন। করছেন । মুসলমান কবিরা বাঙ্ল! ভাষাকে “দেশীভাষা+ 

বলে উল্লেখ করেছেন। এই “দেশী ভাষায়” উত্তরৰঙ্গের হায়াৎ্মামুদ “হিতজ্ঞান 

বাণী” (১৭৫৩ খ্রীঃ), “আদ্িয়াবানী' (১৭৫৮), “চিত্ত উত্থান, 'জঙ্গনামা; 

(১৭২৩ খ্রীঃ) প্রভৃতি রচনা করেন। সেযুগের মুসলমান কবিরা “দেশীভাষারঃ 

প্রতি যতখানি শ্রদ্ধা ও ভালোবাস! দেখিয়েছেন বাঁঙ্ল। সাহিত্যের পক্ষে তা 
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যথার্থ গৌরবের বিষয়। '“জঙ্গনামা” "আমীর হামজার” মতে! বিরাট কাব্য 
লেখা হয়েছে এই বাঙলা ভাষায়। মুসলমান কবির! শুধু ষে ইসলাম ধর্ম ও 
সংস্কৃতিবিষয়ক কাব্য রচনা করেছেন তা নয়, তারা হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির 

উপকরণ সামগ্রী নিয়েও কাব্য রচনা করেছেন। আবার অন্থদিকে হিন্দুরাও 

মুসলমানদের দেখাদেখি 'জঙ্গনামা” প্রভৃতি কাবা রচনা করেছেন। আগের 

শতাব্দীতে দেখেছি রোসাঙ, চট্রগ্রাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলের মুসলমান 
কবিরা ধর্মবিষয়ক ও ধর্মপ্রভাঁবমুক্ত কাব্য রচনা করেছেন। ছুশ্চার জন 

পশ্চিমবজের কবি যে ছিলেননা তা নয়। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গ 
অপেক্ষা পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের মুসলমান কবিদের রচনার নিদশন বেশী পাওয়া 

যায়। তবে পল্লীগাথা পুর্ববঙ্গেই বেশী রচিত হয়েছিল। 

এযুগের পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখযোগ্য মুসলমান কবি হচ্ছেন গরীবুক্প। ( গরীবু- 
ল্্-লাহ. )। গরীবুলা “আমীর হামজা” কাব্য রচন। শুরু কবে শেষ করে যেতে 

পারেননি । সৈয়দ হামজা নামে আর একজন কবি অসমাপ্ত কাব্যের বাকি 

ংশ শেষ করেন ১৭৯২-৯৫ গ্রীষ্টান্দের মপ্যে। “আমীর হামজা? মহাভারতের 

ধরণে লেখ! বিরাট একখানি কাব্য । গরীবুল্লার দ্বিতীয় কাব্য হচ্ছে 'ইউসফ- 

জেলেখা”। এই কাব্য পীর বদরের জবানীতে বড়খ! গাজীকে ইউসফ- 
জেলেখার কাহিনী শোনানে। হচ্ছে। 

ৃ আল্লার দরগায় বারে নোডাইয় মাথ।। 

কহিতে লাগিল ইউসফ-জেলেখার কথা | 

সে যুগের মুসলমান কবিরা শুধু বাউল! ভাষাকেই ভালোবাসেননি, 
অপাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি অকুণ্তিত 

শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করেছেন। গরীবুল্ল। “ইউসফ-জেলেখা” কাব্যের 

উপসংহারে বলছেন-__ 

এই গ্রামের বিচে আছে জত জন। 

সবাকারে সালামতে রাখ নিরগুন ॥ 

কার নাম জানি কার নাম নাহি জানি। 

সবাকারে সালামতে রাখিবে বব্বানি ॥ 

আসরে বসিয়। যত হিন্দু মুসলমান । 

সবাকার তরে আল্লা হও নেঘাবান॥ 



২৪০ বাঙলা সাহিত্য পরিক্রমা 

“আমীর হামজা কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডের লেখক সৈয়দ হামজা “মনোহর- 
মধুমালতী, “হাতেম তাই”, ( ১৮০৪ শ্রীঃ) 'জৈগুনের পুঁথি (জৈগুন-হানিফার 
কেচ্ছা ) (১৭৯৭ খ্রীঃ) প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন। “আমীর হামজার' 

রচনাকাল সম্বন্ধে পুবে'ই উল্লেখ করেছি । সৈয়দ-হামজার কবিত্ব ও পাগ্ডিত্যের 

পরিচয় তার রচনায় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। তখনকার বাঙালী ঘরের 

কথা, বিশেষ করে মুসলমান ঘর-সংসারের কথা, কাব্যের ভিতর দিয়ে কবি ; 
সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। ূ 

“জঙগ-নামা” কাব্যের বিষয়বস্ত হল হাসান-হুসেন-হানীফের কাহিনী । এই 

এই কাব্যে কারবালার কাহিনী বধিত হয়েছে । এই কাহিনী শুধু মুসলমান- 
দের নয়, হিন্দুদেরও অতি প্রিয় ছিল। চট্টগ্রথমের কবি নসরুল্ল। খান ও মনস্থর 

অষ্টাদশ শভাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে “জঙ্গ-নামা” রচন! করেন। রাধাচরণ 

গোপ নামে বীরভূম নিবাসী একজন হিন্দুকবিও “জঙ-নামা” রচন| করেছিলেন। 
আরবী-ফারসী প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে যে সব কাহিনী অনুদিত হচ্ছিল, কবিরা 

যথাসম্ভব সেই কাহিনীগুলিকে একটি স্বাভাবিক দেশীয় রূপ দান করবার চেষ্টা 
করেছিলেন। “***কারবালার যুদ্ধ, এজিদের কথ! প্রভৃতি যেসকল বিষয় দূর 

দেশাগত, তাহ] মুসলমান কবিরা বিদেশাগত অতিথির ন্যায় গৃহের বাহিরের 

একখান। এক চালায় স্থান দিয়] তৃপ্ত হন নাই, তাহার! এমনভাবে সেই সকল 

অতিথিকে গ্রহণ করিয়াছেন যে, তাহাদের কূপ বদলাইয়! তাহার। বাঙালী 

হইয় গিয়াছেন__ *** |” (৬ দীনেশচন্দ্র সেন ), কিন্তু বাঙলা ভাষার প্রতি 
প্রগাঢ় ভালোবাস! সত্বেও এই মুসলমান কবিদের রচনার মাধ্যমে বাঙলা ভাষা 

ধীরে ধীরে আরবী ফারসী উর প্রধান হতে থাকে । অনেক সময় অতিরিক্ত 

বিদেশী শব্ধ প্রয়োগ হেতু কাব্যের অর্থোদ্ধার করাও কষ্টকর ছিল। বিশেষ 

করে “কেচ্ছা” বা কাহিনীগুলিতে মাত্রাতিরিক্তভাবে বিদেশী শব্দ প্রযুদ্ত 

হওয়াতে বাঙালী পাঠক-সমাজ তাদের সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি । 
নইলে এই কেচ্ছাগুলির মধ্যে যে রসবস্ত রয়েছে তাকে অস্বীকার করবার 
উপায় নেই। দৌলত কাজী এবং আলাওল যে 'দেশীভাষাকে" সাহিত্যের 
বাহনম্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন পরবর্তা কালের মুসলমান কবিরা তা থেকে 
কিছুটা দুরে সরে পড়েছিলেন । তবুও যাই হোক, এসব রচনা বাঙলা 
সাহিত্যকে যে কিছুট। উবণর করেছিল তা শ্বীকার করতে হবে। 
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পশ্চিমবঙ্গে পীর বড় খা! গাজীকে নিয়ে কতগুলি গাজীর গান রচিত 
হয়েছিল। এই গান বা পাচালীর রচয্সিতাদের বেশীর ভাগ মুসলমান 
আমরা রায়মজলেও পীর বড় খাঁ গাজীকে পেয়েছি । সেখানে দক্ষিণরায় ও বড় 
খা গাজীর বিরোধ ও পরে মিলনের কথা বণিত হয়েছে । কিন্তু গাজীর গানে 
বিরোধের কথাই আছে, মিলনের কথা নেই। বরং দক্ষিণরায়ের পরাজয়ের 
ভিত্তিতেই বড় খা গাজীর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । এধরণের কাব্যের 
মধ্যে শেখ ফয়জুল্লার “গাজী বিজয়” এবং সৈয়দ হালুমিঞ্ার “গাজীমঙ্গল কাব্য 
এবং আবছুল গফ্ুরের “কালুগাজী ও চম্পাবতী” কাব্য উল্লেখযোগ্য । শেখ 
ফয়জুল্লা! “গোরক্ষ বিজয়” এবং “সত্যপীরের পাচালী”ও রচনা করেছিলেন । 

চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবি জৈন্-উদ্-দীন “রস্থুল বিজয়” নামক একখানি কাব্য 
রচনা করেন। আলীরাজ। 'জ্ঞানসাগর? ও “সিরাজকুলুপ” নামে ছুখানি 'যোগ 
সাধনা” বিষয়ক নিবন্ধ রচনা করেন। ইনিও চট্টগ্রামের অধিবাসী এবং একজন 

উৎকষ্ট পদ্কর্তা ছিলেন । এছাড়া মুন্সি আবদুল আজিজের “দরবেশ নামা”, 
সফিউদ্দিনের “জঙ্গনামার পুঁথি” প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কাহিনী-কাব্য। 

লোক-গাথা বা পল্লীগাথা বাঙলার অতুলনীয় সম্পদ। এই পল্লীকাব্য- 
গুলির রচয়িতা! হিসাবে মুসলমান কবিদের কাছে বাঙালী অনেকদ্দিক থেকেই 
খণী। “প্রেম-প্রসঙ্গে ইহার! মনস্তত্বের শুশ্মতম সন্ধীন রাখেন এবং এত 
পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে মানসিক ভাবের বিশ্লেষণ করিতে সমর্থ যে, অনেক স্থলেই 

তাহারা বৈষ্ণব কবিদের সমকক্ষ । ইহারা সকলেই খাঁটি বাঙালী ।, 

আমরা এ ধরণের কাব্যের কথা পুর্বে আলোচনা করেছি । 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে চট্টগ্রামের দৌলৎ উজীর “লায়লি-মজচ্' নামে বিখ্যাত 
প্রেমমূলক কাব্য রচনা করেন। কবির কাব্যখানি রসোত্তীর্ণ হয়েছে । ইনি 

ব্রজবুলিতেও অনেকপদ্র রচন। করেছিলেন । এই ধরণের অন্যান্য রোমান্টিক 
কাব্য বা কবিতার মধ্যে কাফেন চোরা”, আল্লা! হামীদের 'আমীর সওদাগর" 
ও “ভেলুয়] সুন্দরী”, “চৌধুরীর লড়াই” “দেওয়ান মদিনা”, *পরীবাঙ্র ইঅলা», 
“মাণিকতার1, “নিজাম ভাকাইতের পালা” অন্ধকবি ফৈজুর “সুরত জামাল ও 

আধুয়া সুন্দরী, “দেওয়ান ভাবনা”, “নছর মালুম”, 'নৃরন্েহ! ও কবরের কথা 

প্রভৃতি উল্লেখষোগ্য । এই কাব্য বা ছড়াগুলির কোনো কোনোটি উনবিংশ 
শতাব্দীর রচনাও হতে পারে । অষ্টাদশ থেকে উনবিংশ, এমন কি বিংশ 

১৬ 
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শতাব্দীর প্রথমভাগেও এই ধরণের কাব্য রচিত হয়েছে। “চৌধুরীর লড়াই" 
কাব্যের মুসলমান কবি বলছেন-_ 

মক্কার পুর্বেত বন্দি ঠাকুর জগন্নাথ । 
আচার বিচার নাই বাজারে বিকায় ভাত ॥ 

এমন সুধন্য জায়গা! জাতি নাহি যায়। 

চগ্ডালেতে রাধে ভাত ব্রাহ্মণেতে খায় ॥ 

এখানে সাম্প্রদায়িক নোউরামির কোনো চিহ্ন নেই। “নূরন্নেহা ও কবরের 
কথা” নামক গীতকাব্যের কবি বলেন-_ | 

বিছ.মিল্লাহ আর শ্রীবিষ্ণ একই গেয়ান। | 
দোফাক করিয়] দিয়া প্রভূ রাম রহমান ॥ 

এখানে হিন্দু-মুললমান সম্প্রদায়ের প্রীতির বন্ধন স্থাপনের আকুলতা প্রকাশ 

পেয়েছে । 

মুসলমান কবিরা যুদ্ধ-বর্ণনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন, এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়ে 

অনেক ছড়া বা খণ্ডকাব্যও রচনা করেছেন । কিন্তু প্রণয়-গাথা রচনাই 
উাদের শ্রেষ্ঠ পরিচয় বহন করে। এখানে “মজুন1 নামে এক গীতিকাব্যের 

ছুটি চরণ উদ্ধ'ত করছি। তা থেকে কবির রোমান্টিক্ দৃষ্টিভঙীর সার্থক পরিচয় 

পাওয়া যাবে-_ 

মন কুইলার ছাঁও-_-ওরে মন কুইলার ছাঁও। 

কোন্সে তুমি চিনি লৈলা-_দইনালী বাও। 
[ ও গো মন-কোকিলের ছানা-__দখিনা হাওয়া তুমি কি করে চিনলে !] 

এখানে সার্থক কবিত্ব প্রকাশ পেয়েছে । এই যে দৃষ্টিভঙ্গী তা শুধু মুসলমান 
কবির নয়, সমগ্র বাঙালী জাতির হ্ৃদয়াবেগেরই পরিচয় । 

ইত্িহাজ্াশ্রিভ ক্ষান্ত 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মঙ্গলকাব্য, ধর্মবিষয়ক কাব্য ও রোমান্টিক কাব্যগুলির 

পাশাপাশি সমসাময়িক বা কিছু আগের বাস্তব ঘটনার উপর ভিত্তি করে 

একধরণের ইতিহাসাশ্রিত আখ্যায়িক কাব্য গড়ে উঠছিল। কিস্তুএ সব 

কাব্যে বাস্তব দৃষ্টিভঙগীর বড় অভাব ছিল। অধিকাংশ কবিই ইতিহাসের 
পটভূমিকায় অলৌকিকত্বের অবতারণাও ঘটিয়েছেন । এ ধরণের রচয়িতাদের 
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মধ্যে নড়ালের গঙ্গারাম দত্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । গঙ্গারাম দত্ত 

“মহারাষ্ট্র পুরাণ নামে একখানি কাব্য রচনা করেন। তার কাব্য, বগাঁর 
হাঙ্গামা, এবং তদ্জনিত তখনকার বাঙলাদেশের অবস্থা ইত্যাদির কথা 
বণিত হয়েছে । কিন্তু কবি পুরানো পথ ধরেই চলেছেন। ইতিহাসকে 

হাতে পেয়েও কাব্যকে অলৌকিকত্বের ভারে ক্লিষ্ট করে তুলেছেন। তাঁর 
কাব্যে ব্রহ্মা, বিষণ, শিব প্রভৃতি দেবতাদের আবির্ভীবও ঘটেছে । গঙ্গারাম দত্ত 
একখানি রামায়ণও রচনা! করেছিলেন । 

মহারাষ্ট্র পুরাণের” মতো উত্তরবঙ্গের রতিরাঁম দাসের “দেবীসিংহের অত্যা- 

চাঁর”ও একখানি ইতিহাসাশ্রিত কাব্য। বিজয়কুমার সেন নামে এক কবি 
ভূকৈলাসের রাজ! জয়নারায়ণ ঘোষালের পিতা কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের কাশীযাত্রার 
বিষয়ে “তীর্থমঙ্গল” নামে তথ্যবহুল একখানি কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যে 
সে যুগের সমাজের কিছুট1 পরিচয় পাওয়া যায় । উনবিংশ শতাব্দী থেকে এ 

ধরণের রচনা আরও বেড়ে যায়। পরবর্তীকালে “কান্তনামা” “সাওতাল 

হাঙ্গামার কথা”, “রাজমালা”, নয় আনার কবি” প্রভৃতি আখ্যায়িকা-কাব্য 

রচিত হয়। গছ্যেও এ ধরণের কাহিনী কিছু কিছু রচিত হয়েছিল । 

স্পুর্থবর্জলীতিক্চা 

পূর্ববঙ্গের ধর্মপ্রভাবমুক্ত প্রণয়মূলক কাব্যের কিছু কিছু আলোচনা করেছি। 

৬দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় চন্দ্রকুমার দে, আশুতোষ চৌধুরী প্রভৃতি কয়েকজন 
বাঙ্ল। সাহিত্য-রসিক পুঁথিসংগ্রাহকের কাছ থেকে কতকগুলি পুববঙ্গের 

'লোকগাথা” পান। অনেকে মনে করেন যে এগুলি খুব প্রাচীন নয়। আমরা 

জানি লোকের মুখে মুখে এসব প্রণয়-গীতি বহুদিন আগে থেকে চলে আসছিল। 
পুর্ববজের ময়মনসিংহ, ঢাকা, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী প্রভৃতি অঞ্চলে 
এধরণের গীত গাওয়া হত। লেখকদের অধিকাংশই দরিদ্র পল্লীবাসী। গীতিকা- 

গুলির বেশীর ভাগ গল্পই ট্রাজ্জেভি-রসসিক্ত। ময়মনসিংহ-গীতিকার “মহুয়া, 

“মলুয়া» চন্দ্রাবতী,” এবং পুর্ববঙ্গ-গীতিকার “আমীর সওদাগর ও “ভেলুয়ানুন্দরী' 
প্রভৃতি কাব্য পল্লীকবিদের বিষাদান্ত কাব্য রচনার শেষ্ঠ নিদর্শন । সে যুগের 
বাঙ্ল] সাহিত্যে শুভপরিণামাস্তক কাহিনীকাব্যের পরিবর্তে এরকম বিষাদাস্ত 

কাহিনীকাব্য মধ্যযুগীয় সাহিত্যকে অপূর্বতা দান করেছে । অষ্টাদশ শতকের 
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পর্বের, এবং অষ্টাদশ শতকের ও তার পরের পূর্ববঙ্গের আখ্যায়িকা-কাব্যগুলি 
নিয়ে এই গীতিকাগুলি সংকলিত হয়েছে । এই কাব্যগুলির মধ্যেই আগামী 
দিনের প্রণয়-মূলক রোমান্টিক রচনার বীজ নিহিত ছিল। 

লাঙল সঙ্জীতিল্প একটি দিক 

বাঙলা সাহিত্যের প্রথম থেকেই সঙ্গীতের ধার' প্রবাহিত হচ্ছিল। সঙ্গীত 
বিশ্বের ভাব প্রকাশের প্রথম অভিব্যক্তি স্বরূপ । বৌদ্ধ দোহা থেকে শুরু করে 
আজ পর্যস্ত সঙ্গীতের গতিবেগ অনিরুদ্ধ রয়েছে । বাঙলা মঙ্গল-কাব্য রর 
নানা রাগরাগিণীতে গাওয়া হ'ত । বাঙলা সঙ্গীতের সার্থক রূপ প্রকাশ পা 
বৈষ্ণব পদাবলীতে । এখানে রাগরাগিণীর বিচার মুখ্য নয়, প্রাণের আবেগ ও 
আকুলতাকে ভাষারূপ দান করাই মধাযুগের পদরচয়িতাদের প্রধান লক্ষ্য 

ছিল। কীর্তন গান মধ্যযুগের একটি বিরাট আবিষ্কার বলা যায়। মধ্যযুগের 

সঙ্গীতধারাকে মুখ্যত অধ্যাত্ম-সঙ্গীতের ধারা বলতে পারি। তবে অধ্যাত্ব- 
ধারার সঙ্গে সঙ্গে লোকসঙ্গীতের একটি ধারাঁও বর্তমান ছিল। প্রাচীন কাল 

থেকেই পাঁচালী, খেউড় প্রভৃতি গান প্রচলিত ছিল। তরজাগান চৈতন্তদেবের 

সময়েও প্রচলিত ছিল। এই আধা-তরজা, খেউড় অষ্টাদশ শতক, এমনকি, 

উনবিংশ শতকের পরিবর্তনের ধারার মাঝেও পুরোদমে চলছিল। যে সব 

লোকগাথার কথ উল্লেখ করেছি তাও বাঙলার পলীতে পলীতে গীত হয়েছে। 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে রচিত জয়নারায়ণ ঘোষালের “করুণানিধান 

বিলাসে' বিভিন্ন রকমের বাঙ্ল। গানের নিয়ম-পদ্ধতির একটি তালিক। পাওয়। 
যায়। তাতে তিনি নানা ঢংএর কীর্তন, তরজা, মালসীগান, প্রভৃতির উল্লেখ 

করে অন্যান্য রীতির গান সম্বদ্ধে বলছেন-_ 
বাইশ আখড়া ছাপ প্রেমে চুরচুর। 
গোবিন্দ মঙ্গল জারি গাইছে স্থধীর || 

সাঁপড়িয়া বাদিয়ার ছাপের লহর। 

বাঙলার নব গান নৃতন ঝুমুর ॥ 

অষ্টাদশ শতকে বাঙালীর রাষ্ট্র-জীবনে যে পরিবর্তন দেখা দিল তাতে 

বাঙলার পল্লীগীতি ধীরে ধীরে নিশ্রভ হয়ে আসে এবং নবহ্ষ্ই নাগরিক 
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সমাজের মধ্যে নতুন রকমের গান রচিত হতে থাকে । শারি, জারি, মালসী 
গান প্রভৃতিও এই নাগরিক সমাজের দৃষ্টি-ভঙ্গীর ধার প্রভাবিত ও পরিবত্তিত 

হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে এধরণের গান "শহুরে, রূপ পরিগ্রহ করে। কবির 
লড়াই, ঢপ-কীর্তন প্রভৃতি অষ্টাদশ শতকে প্রচলিত ছিল। “কবির লড়াইয়ে 

খেউড় গানের চরম প্রকাশ দেখেছি । উচ্চাঙ্গের গানকে “আখড়াই+ বলা 

হ'ত। এই আখড়াই গাওয়া নহজলাধ্য ছিল না বলে তাকে আর একটু সহজ 

করে নিয়ে 'হাফ-আখড়াই, গানের উদ্ভব হয়। এসব উনবিংশ শতাব্দীর 
কথ।। 

অধ্যাত্স সঙ্গীতের যে ধারার কথা আগে উল্লেখ করেছি, অষ্টাদশ শতকে 

বৈষ্ণব ধারার পাশাপাশি রামপ্রসাদের শাক্ত-সঙ্গীতে তার চরম সার্থক রূপ 

দেখতে পাই। রামপ্রসাদের পর দেওয়ান রঘুনাথ রায়, কমলাকাস্ত, কালীমির্জা 
প্রভৃতি এই সঙ্গীতধারাকে আরও সার্থক করে তোলেন। আউল-বাউল- 
দরবেশ-সাইর। প্রহেলিকাময় গানের স্থষ্টি করেছিলেন। স্থফিমতাবলম্ী 

সাধকের বৈষ্ণব কবিদের মতো প্রেম-বিহ্বল সঙ্গীত রচনা করেন। এ ধরণের 

রচয়িতাদের মধ্যে লালন ফকির, মদন বাউল, গঙ্গারাম বাউল প্রভৃতির নাম 

উল্লেখযোগ্য । 

বাঙলার মধ্যযুগের এবং পরের যুগের সঙ্গীতধারা উনবিংশ শতাব্দীর 
শহুরে” সমাজে নব কলেবর নিয়ে দেখ। দেয়। প্রাচীন দিন থেকে যে 

পাঁচালী গান আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল, তার আধ্যাত্মিকতার গুরুভার 
কমে এসে একটু হালকা ধরণের রঙ্গ-রসিকতাপুর্ণ হয়ে ওঠে । 

অন্যদিকে মধ্যযুগ থেকে এক নতুন রকমের গীতাভিনয় সঙ্গীতধারা'র 
পাশাপাশি গড়ে উঠে। এই ধরণের অভিনয়ের পদ্ধতিকে বল হত যাত্রা” । 

দেবদেবীর মহিমা কীর্তনের জন্তেই এ ঘ্যাত্্রার' উদ্তব। পুরানো দিনে 

'কুষ্ণলীলা”) 'কালীয়দমন» "চত্তীষাত্রা”, “চতন্যযাক্রা” প্রভৃতি অভিনীত হ"ত। 

এই ধরণের যাত্রার মধ্যে সংলাপ অল্পই থাকত। গানের মাধ্যমেই উত্তর 
প্রত্যুত্তর চলত। উনবিংশ শতাবী থেকে এই যাত্রার রূপ পরিবতিত হতে 
থাকে এবং রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রার অনেক পরিবর্তন দেখ! 

দ্েয়। তবে এখনও বাড়ল দেশে থিয়েটার-সিনেমার যুগে যাতআ্রাভিনয় দেখার 

আগ্রহ বাঙালীর একটুও কমেনি। 



ন্্যস্ুগেলস শে অধ্যান়্ 

অষ্টাদশ শতকে যখন নান ছুর্ধোগের মাঝে বাঙ্ল1 দেশে দেবদেবীর 
মহিমাগান চলছে, ভারতের অন্যান্ত দেশে হিন্দু-মুসলমান কবিরা নিজের 

দেশ ও জাতির স্থখ-দুঃখ-গৌরবের গান গেয়ে চলেছেন। বাঙলার বাইরে 

অনেক বারগাথা রচিত হয়েছে । কিন্তু এদেশে এত ঝড়-ঝঞ্কার মধ্যেও 

নান! স্থখ-দুঃখ, লাঞ্ছনা, নিগীড়নের ক্ষণগ্ডলিকে অলোৌকিকত্বের মায়া-আবরণে 

লুকিয়ে রাখার আপ্রাণ প্রয়াম চলেছে। এরকম লুকোচুরি সাহিত্য ও 
সমাজে বেশীদিন চলে না । তাই কখনও কখনও কোনে! কবি হয়ত আকম্মিক-: 
ভাবে বূঢ় সত্যকে প্রকাশ করে ফেলেছেন। আবার কখনও সত্যকে চাপ। 

দিয়ে ভূয়! কল্পনাকে আশ্রয় করে চোখের জলে মেঘের জলে এক করে 

ফেলেছেন। ক্রমেই দ্রিন এলো ফুরিয়ে, সাহিত্যের আডিনায় বেজে উঠল 

বিদায়ের পুরবী, পুরানোর জের টেনে আর চলে না। পলাশীর কামান-গর্জন 

বাঙালীকে একেবারে বোবা করে দ্বিল। চেষ্টা চলল বিগ্যাস্থন্দরের মতো! 

কামোদ্দীপক কাব্য এবং প্রণয়গাথ। রচনার । কোচবিহারের উমানাথ 

লিখলেন রাজপুত্র হীরাধর ও তিন বন্ধুর কথা, কবি সরূফ রচনা করলেন 
পামিনী চরিত্র । উত্তর বঙ্গের “নীলার বারমাসী গানও এই ধরণের 
গাথাকাব্য। “বেতাল পঞ্চবিংশতি”, “দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিক প্রভৃতির অন্থবাদ 

হতে লাগল। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাবীর সন্ধিক্ষণে, হিতোপদেশের 

অনুবাদ, হিন্দী “তুতিনামার” অনুবাদ, দ্বিজ-জগন্াথের “স-সে-মি-রা"র গল্প 
প্রভৃতি রচিত হচ্ছে। শিশুদের উপযোগী করে কবিকর্ণের বব্যাঙ্গমা-বেজমীর 
উপাখ্যান+, মদন ঘোষের 'ব্যাঙ্গ কাহিনী; প্রভৃতি রচিত হচ্ছে। এই সঙ্গে সঙ্গে 

চলতে থাকে আক কষার পাল। (শুভস্করের আরা )_-তাই নিয়েও যদ্দি 

সাহিত্যরূপ দেওয়া যায়। ন্যায়, স্থৃতি, জ্যোতিষ, আযুর্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রের 

চর্চা চলল। খ্রীষ্টমাহাত্মাবিষয়ক কাব্য রচিত হ'ল। কিন্তু সাহিত্যে আগের 

মতো করে প্রাণ প্রতিষ্ঠঠ আর করা গেল না। 

ইংরেজরা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মুদ্রাসন্ত্রের প্রবর্তন করে। এবং 
সেই থেকে বাঙ্ল! সাহিত্যেরও পরিবর্তনের ক্ষণ আরও ঘনিয়ে আসে। ১৭৭৮ 
খীষ্টাব্দে প্রথম ন্তাথানিয়েল ব্রাসে হালহেডের বাংলা ব্যাকরণ মুক্রিত হয়। 



মধ্যযুগের শেষ অধ্যায় ২৪৭ 

রেভারেও্ড লঙ্এর উক্তি অন্সারে ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্ৰ থেকে বাঙলা বই ছাপানো 
চলতে থাকে । এই মুদ্রাযস্ত্রর আবির্ভাব বাঙলা সাহিত্য ও সমাজের একটি 
আকর্ষণীয় ঘটন1। 

ওপনিবেশিক স্বার্থ প্রতিষ্ঠার জন্য ইংরেজরা এজ্েশে সব কিছুরই আধা- 
আধিব্যবস্থা করল। কিছু দিয়ে এবং অনেকখানি না দিয়ে যদি দেশ শাসন 
কর] যায়, ত। হলে শ্বার্থ বজায় রাখা সম্ভব হবে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
টোপ ফেলতে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে । বিজিত বিজেতার 
সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে গ্রহণ করে নিজের এঁতিহাকে ভুলে গেলে গুঁপনিবেশিক 

স্বার্থের বুনিয়াদ হবে পাকা1-__-এই ছিল তাদের লক্ষ্য । বড়শী যে গলায় বেঁধেনি 
তা নয়। অনেক ছুঃখের পর সেদিনের গ্লানির অনুশোচনা জেগেছিল 

উনবিংশ শতাব্দীতে । 

বাঙলা গণ্য রচনার স্থত্রপাত অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বেই হয়েছে । কিন্ত 
প্রয়োজনের দিন এগিয়ে আসেনি বলে পদ্যই তখন ভাবপ্রকাশের বাহন । 

অষ্টাদশ শতকে ম্যানুয়েল ছ্য আস্থম্প সাও “কপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' 

(05061 %85661 01050155 ) নামে একখানি গছ্য বই রচন! করেন। 

বইখানি পত্ুগালের লিসবনে ১৭৪৩ শ্রীষ্টাবে প্রকাশিত হয়। ইনি একখানি 
শবকোবধযুক্ত ব্যাকরণও রচনা করেছিলেন । 

খ্রীষ্টান মিশনারীরা এদেশে অনেকদিন আগে থেকেই ধর্মপ্রচার করছিলেন। 

ইংরেজের জয়লাভে তাদের প্রচারের আরও স্থবিধা হল। শ্রীরামপুরে খ্রীষ্টান 

পান্দীদের মিশন প্রতিষ্ঠিত হল। এখানেই প্রথম ছাপাখান। স্থাপিত হয়। 

যেসব ইংরেজ বিলেত থেকে এদেশে শাসন-বিভাগের কর্মচারীর পদ নিয়ে 

আসত তাদের এই দেশের ভাষার সঙ্গে পরিচিত করাবার জন্য, বাঙুল। 

ভাষা শেখাবার জন্য ১৮০০ খ্রীষ্টান্ধে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হল। 

কিন্তু সাহিত্য যে সবই পগ্ভে লেখা । কাবা করে ত আর কথা বল যাবে ন|। 

তাই উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় গদ্য রচনার আস্ত প্রয়োজন দেখা দিল। 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুরানে। ধার! ক্ষীণ হয়ে এসেছে। এই যুগের রচয়িতার! 
ন! গ্রহণ করলেন নতুন দিনের সত্যকে, না পারলেন পুরানোকে আকড়ে ধরে 
থাকতে । নিজেকেও আত্মস্থ করতে পারলেন না, মান্ষকেও করলেন না 

বিশ্বাস, দেবতার উপরও রইল না কোনো নির্ভরতা । এমনি করে ধীরে 



২৪৮ বাঙলা সাহিত্য পরিক্রম! 

ধীরে পুরানো সৌধ বালি চাপা পড়ছিল। তবে শেষ হতে হতে 

উনবিংশ শতাব্ীীর প্রায় মাঝামাঝিতে এসে পড়ল। তার আলোচনা পরের 

পর্বে আসছে । 

ভারতবর্ষের বাইরে বিভিন্ন দেশে যে ভাবে সামাজিক আন্দোলন 

আলোড়ন গড়ে উঠেছিল, ভারতে সেরকম কিছু গড়ে উঠলেও তার সম্বন্ধে 

স্পষ্ট কোনো সংবাদ পাওয়1 দু্ষর। তবে প্রাচীন মঙ্গলকাব্যগুলিতে সমাজ, 

দেশ এবং কালের কিছুটা সংবাদ পাওয়। যায়। 

ইংরেজের সাশ্রাজ্য-স্বার্থ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার সমাজব্যবস্থায় 
দেখা দ্বিল পরিবর্তন । তখন পুরাতনের জের টানা আর চলে না। ইংরেজ 
জাতি সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা দূরদর্শী । তারা বুঝল 
সামাজিক মনকে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। শাসনযস্ত্রের সঙ্গে তারা 

নিয়ে এল পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসের সংবাদ। অন্যদিকে 

মুদ্রাযন্ত্র ঘটালে৷ আকস্মিক পরিবর্তন । শিল্প-বাণিজ্য গেল ইংরেজের হাঁতে। 
শক্তিশালী ইংরেজ সমন্ত জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নিজের হাতে নিল। 

ইংরেজরা এটাও জানত যে, প্রজাপুগ্ডের বিব্রোহের মাধ্যমে রাজতন্ত্র ও সামস্ত- 
তন্ত্রের শক্তির পরীক্ষা এরই মধ্যে অনেক দেশেই হয়ে গেছে। এখন 

মুট্টিমেয়ের অন্যায় অধিকারের চেয়ে “মানবাধিকার'ই বড়ো। তাই তারা 
পুরানো দিনের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে আর উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হচ্ছে 

না) তবে এও ঠিক যে পুরানো ব্যবস্থাকেই নতুন পরিস্থিতির মাঝে তারা 
প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছে । ভেঙে-পড়া সামস্ততত্ত্বকে আবার তারা জাগিয়ে 
তুলল। জমিদারশ্রেণী ইংরেজের “এজেন্ট” হয়ে চিরাচরিত প্রথায় দরিব্্র 
প্রজাদের উপর অত্যাচার চালাতে লাগল। ফলে এদেেশেও খগ্-বিপ্লব দেখা 

দিয়েছিল। 

অষ্টাদশ শতাব্দী হচ্ছে পুরানে। সাহিত্যধারার ক্ষয়ে আসার যুগ । আবার এ 

যুগেই আগামী দিনের সম্ভাবনার আভাস রয়েছে। অন্যদিকে উনবিংশ শতাব্দীতে 
বাঙলার মানুষ একদিকে যেমন পুরানোকে জিইয়ে রাখার চেষ্টা করেছে, 
তেমনই নতুন চিন্তাধারার আবির্ভাবে পুরাতনের জীর্ণতা ও দীনতাকে 
নগ্নভাবে প্রকাশ করে নবজীবনের পথে বেরিয়ে পড়তে চাইছে । কেউ কেউ 
আবার এই ছুয্কের ছন্দে হাবুডুবু খাচ্ছেন। বিত্তহীন ও দরিত্র মধ্যবিত্ত 

পপি 

শপ 



মধ্যযুগের শেষ অধ্যায় ২৪৯ 

বাঙালী নিজেদের পরিচয় হাদ্রিয়ে ফেলেছে । দেশের মানুষ নিজের দেশের 

সম্পদ থেকে হয়েছে বঞ্চিত। পলাশীর বিপর্যয়ের পর বাঙালীর সামনে রয়েছে 
শুধু অন্ধকারময় “পতন-অভ্তাদয়-বন্ধুরঁ পথ। পাশ্চাত্বা চিস্তাধারাকে ধারা 

গ্রহণ করেননি তারা পুরানে। পথ প্নরে চলতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ 

সামনে যে যুগ এগিয়ে আসছে, সে যুগের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে “পেরিয়ে-আসা, 
যুগের দৃষ্টিভঙ্গীর আর মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। তবুও এটা ঠিক যে এই 
দৃষ্টিভঙ্গীকে গ্রহণ না করে পুরাতনের পুনরাবৃত্তিতে জাতির আর কোনো 
বৈভব দেখা দেবে নী। বণিক শক্তির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পল্পলীকেন্দ্রিক 
বাঙ্ল1 দেশের পল্লীগুলির অর্থনৈতিক সামাজিক দুর্বলতা উত্তরোত্তর প্রকট 
হয়ে উঠল। গ্রামগুলি গেল নিঃশেধষিত হয়ে । শিল্প-বাণিজ্যসংস্থাগুলিকে কেন্দ্র 

করে শহর গড়ে উঠল । বাঙলার সংস্কৃতির ব্যাপক ক্ষেত্র এল সন্কুচিত হয়ে। 

সেই জায়গায় দেখা দিল “শহুরে কাল্চার,। দেখা দিল জীবনের একাস্ত 
প্রয়োজনের ক্ষণগুলি। মানুষ বেরিয়ে পড়ল শ+স্তির নীড় ছেড়ে বৃহত্তর জীবন- 
গ্রামের ক্ষেত্রে । কোথায় তার জীবনের সাগকতা, কোথায় নতুন জীবনের 

বাণী, কি করে জীবনকে সহম্ আঘাতের মাঁঝেও প্রতিষ্ঠিত করা যায়--এ 

তাকে জানতে হবে । সবার উপরে যে মানুষ সত্য, সেই মান্ষের মহিম। 

প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তারই উপকরণ নিয়ে আসছে উনবিংশ শতাব্দী । 
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প্রাচীন ও আঞুনিক ুগসহিি ক্ষাল 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর পলাশীর বিপর্যয়ের পর 
কয়েকটি বছর বাঙলা সাহিত্য ও সমাজের অরাজকতার যুগ। সে সময়ের 
সমাজের বর্ণনা সামান্তই পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র তার উপন্যাসের ভিতর দিয়ে 

সে যুগের কিছুটা পরিচয় দিতে প্রয়াস পেয়েছেন। অষ্টাদশ শতাবীর 
শেষার্ধে ইংরেজের বাঙ্লাদেশ জয়, দেশে অরাজকতা, ছুভিক্ষ প্রভৃতি 
সাহিত্য রচনার প্রতিকূল অবস্থাই স্ত্টি করেছিল। বে পুর্ববঙ্গের গীতি- 

কাবো এবং কিছু কিছু মঙ্গলকাব্যে হিন্দু-মুসলমান অধ্যুষিত সমাজের কিছুট। 

পরিচয় পেয়েছি। কোনো কোনো রচনায় প্রজাসাধারণের অসস্তোষের 

সংবাদও পেয়েছি। 

শ্রদ্ধেয় ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তার “সাহিতো প্রগতি” নামক গ্রন্থে 

প্রাক-আধুনিক যুগে বৈষ্ণব সাহিত্যে ও বৈষ্ণব আন্দোলনে গণ-আন্দোলনের 

রূপ দৃষ্ট হয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। লেখকরা সাঁধারণশ্রেণী থেকে 

উদ্ভৃত। পরে অবশ্টি এ আন্দোলন একেবারে আগ্যাত্মিকতায় নিমজ্জিত 
হয়। অন্তান্ত কাব্যের রচয়িতাঁদের মতো বৈষ্ণব লেখকদের রচনায় রাজা- 

রাজড়ার গুণকীর্তন নেই । তবে ভাববিভোর মনের সংবেদনশীল প্রকাশ 
ছাঁড়া মান্থষের সংবাদ সেখানে অস্পষ্ট। 

ভারতচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই পুরানো যুগের সাহিত্যের প্রধান ধারা নিঃশেষিত 

হয়ে আসে। এদিকে পলাশীক্ষেত্রে ইংরেজের হাতে পরাজয়ের ফলে বাঙলার 

সমাজ ও সাহিত্যে আকম্মিক পরিবর্তনও এসে যায়। সমাজ-ব্যবস্ায় ষে 

ক্রম্পরিবর্তন দেখা দ্রিত ইংরেজ আগমন সে ক্রমে বিপর্যয় ঘটাল। অর্থ- 
নৈতিক কাঠামে। হঠাৎ বদলে গেল । একটা অবস্থা ও ব্যবস্থা থেকে আর 

একটা পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছানোর পুর্বেই ইংরেজ এলো! সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ 
নিয়ে। তবুও বাঙালী যে অম্নিতেই তার বস্তা শ্বীকার করেনি তার 
খবর আমরা বস্কিমচন্দ্রের “দেবী চৌধুরাণী', 'আনন্দমঠ”, প্রভৃতি উপন্াসে 
পেয়েছি। তাহতে আমরা দেখতে পাই, আগে যেমন ছিল ঠিক তেমনই 



২৫৪ বাঙ্ল। সাহিত্য পরিক্রম! 

আছে। সেসময়ে রাজা, নবাব ও জমিদ্বারদের অত্যাচার চলছে দরিদ্র 

প্রজাদের উপর, দু্ভিক্ষ-পীড়িত জনসাধারণের অন্ন-বস্ত্র লুঠে নিচ্ছে শাসক- 

গোষ্ঠী, আর বিক্ষুব্ধ প্রজাপুঞ্জ লুঠ করছে খাগ্যভাগ্ডার । সময় সময় বিদ্রোহও 

করছে । 
ইংরেজদের আসার পর দেশের অর্থ নৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক 

সমস্ত ব্যবস্থাই ওলট-পালট হয়ে গেল। দেশের ছোটে খাটে ব্যবসায়ী, 

শিল্পী-গোষ্ঠী এবং কৃষকদের উপর আঘাত এল সর্বপ্রথম। জমিদাররা রাজস্ব? 

আদায় করছেন প্রজ] ঠেডিয়ে। ধীর এই নতুন ব্যবস্থায় খুসি হননি, তারা) 
নিজেদের প্রজাদের নিয়ে ছোটোখাটো যুদ্ধ বাধিয়ে, পরাজিত হয়ে একেবারে 

নিঃসম্বল হয়ে পড়েন । ধারা পলাশী যুদ্ধ থেকে লাভের আশায় ছিলেন তাদের 

এঁ একই অবস্থা । 
উনবিংশ শতাব্দীর আগেই ইংরেজরা মিশন প্রতিষ্ঠা করেছে, মুদ্রাষস্ত্রে 

প্রবর্তন করেছে । তার। একদিকে সহাম্গভূতিশীল শাসনঘন্ত্র ব্যবহার শুরু 

করেছে, অন্যদিকে গুপনিবেশিক স্বার্থ বজায় রাখবার জন্য, এদেশের দরিভ্র 

শ্রেণীকে নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজে লাগিয়ে লাভ লুঠবাঁর জন্য 
নানারকম মিঠে-কড়। ইংরেজি মশল। চালান দিচ্ছে । ইংরেজরা রাজ্য লাভ 

ক'রে আইন প্রণয়ন করতে লেগে গেল। মুদ্রীযন্ত্রে ব্যাকরণ, অভিধান 
প্রভৃতি প্রকাশিত হতে থাকে | ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাঙলা শেখাবার 

গছ্য রচনার প্রয়োজন। তার জন্য মুন্সী পণ্ডিত নিযুক্ত হলেন। ১৮০০ 

্রষ্টাব্বে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হ'ল । 

অন্যদিকে বনেদি রাজবংশগুলি অবসিতপ্রায় হয়ে এসেছে । সাধারণ 

কৃষকশ্রেণী, তাতী প্রভৃতি নিজেদের কুলগত কর্ম পরিত্যাগ করে ইংরেজ 

সরকারের পাইক-বরকন্দাজ, লেঠেল প্রভৃতির কাজ নিচ্ছে। ইংরেজ আমলে 
দালালী ব্যবসা করে এবং ইংরেজ-প্রভুর ব্যবসার প্রসার ঘটিয়ে একটি 

অভিজাতশ্রেণী গড়ে উঠে। এদের বেশীর ভাগই রাজস্ব-আদায়কারী জমিদার । 
আবার ইস্ট ইপ্ডিয়া৷ কোম্পানীর কন্ট্রাক্টার জাতীয় লোকও ছিল। এর! অল্ল 

পয়সায় শিল্প-বাণিজ্যের মালমশলা ও মজুর সংগ্রহ করত। যে অসচ্ছল 

মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল তারা নিজেদের ভরণপোষণের জন্য নিজেরা রোজগার 

করত। ৰ 



ব্গন্বিগুসআাতল। 

অষ্টাদশ-উনবিংশের যুগসদ্ধিতে কবিওয়ালার গান, পাঁচালী ও অন্তান্ত 
সঙ্গীত রচিত হচ্ছিল কবিগান প্রায় সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই প্রচলিত ছিল। 

ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদ্দের সময় থেকে এ ধরণের গানের বহুল গ্রচলন হয়। সে 

যুগের বড় লোঁকের৷ “কবির লড়াই? শ্তুনতে ভালোবাসতেন। অনেক সময় তা 
অঙ্গীল “খেউড়ে'ও পরিণত হত। হিন্দু-মুললমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই 
এ ধরণের গান বীধতেন। উচ্চ শ্রেণীর কবিওয়াল1 কিছু কিছু থাকলেও বেশীর 
ভাগ কবিওয়ালাই সাধারণ দরিদ্রশ্রেণীর লোক ছিলেন। হরগৌরী, কালী, 

দেহতত্ববিষয়ক এবং সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে এরা গান রচনা করতেন। 

প্রেমবিষয়ক গান ত ছিলই । কবিগানে দুই দলের মধ্যে গানের প্রতিযোগিতা 

হ'ত। গানের মাধামে একদল প্রশ্ন করত কোনো বিষয়ে আর এক দল গানের 

মাধ্যমেই তার উত্তর দ্দিত। কবিওয়ালাদের মধ্যে ধারা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 

তাদের আলোচন৷ করছি। 

রাম বস্থ (রামরাম বস্থ নন) কবিওয়ালাদের মধ্যে বেশ নাম করে 

ছিলেন। বিশেষ করে তার “সখী সংবাদ" খুব বিখ্যাত ছিল। ইনি অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। 

প্রথমে ইনি ভবানী বেণে, নীলুঠাকুর প্রভৃতির দলে গান বাধতেন, পরে নিজে 

একটি দল গঠন করেন। তার 'তুমি যে কোয়েছে আমায় গিরিরাজ, 
কতদিন কতকথা। সে কথ। আছে শেল সম হৃদয়ে গাঁথ।। ইত্যাদি গান 

বড়ই মর্ধম্পরশ। 
কমলাকাস্ত ভট্টাচারধ রামপ্রসাদদের মতো শ্যামাবিষয়ক গান রচনা! করেন। 

দেওয়ান রামছুলাল রায় (১৭৮৫-১৮৫১ ) ত্রিপুরার মহারাঁজার দেওয়ান 

ছিলেন। ইনিও শ্যামাবিষয়ক গান রচনা করেন। বর্ধমানের চুপীগ্রাম 
নিবাসী দেওয়ান রধুনাথ রায়ও ( ১৭৫০-১৮৩৬ ) বিখ্যাত পদকর্তা ও সঙ্গীতজ্ঞ 

ছিলেন। ইনিও শ্টামাবিষয়ক পদ রচনা করেন। 
মুজা হুসেন আলী ও সৈয়দ জাফর খানও নামকরা কবি। মুজ! হুসেন 

আলী ত্রিপুরার বরদাখাতের জমিদার ছিলেন। 
'এপ্ট,নি ফিরিজী” বিখ্যাত কবিওয়ালা ছিলেন। তিনি ছিলেন 
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জাতিতে পতৃগীজ। এক ব্রান্ধণ রমণীর প্রেমে পঙে হিন্দু-ভাবাপরন হয়ে 
পড়েন। রাম বন্থ ও ঠাকুর সিংহের সঙ্গে কবির লড়াইতে এপ্ট,নির কবিত্ব 
শক্তি ও বাক্-চাতুর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। ঠাকুর সিংহ এপ্ট.নিকে বিদ্রুপ 
করে বলছেন -_ 

বলহে এপ্ট,ন আমি একটি কথা জানতে চাই। 
এসে এ দেশে এ বেশে তোমার গায়ে কেন কৃতি নাই ॥ 

এপ্ট,নিও তক্ষুণি উত্তর দিলেন__ 

এই বাঙ্লায় বাঁডীলীর বেশে আনন্দে আছি । 
হয়ে ঠাকরে সিংএর বাপের জামাই, কুত্তি টুপি ছেড়েছি ॥ 

রামবন্থ একদিন এপ্ট,নিকে বিদ্রপ করে আসরে বললেন__ 
সাহেব ! মিথ্যে তুই কষ্ণপদ্ধে মাথা মুড়ালি। 
ও তোর পাদ্রী সায়েব শ্তন্তে পেলে, গালে দেবে চুণকালি। 

এণ্ট,নিও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন__ 

থৃষ্টে আর কষ্টে কিছু ভিন্ন নাই রে ভাই । 
শুধু নামের ফেরে, মানুষ ফেরে এও কোথা শুনি নাই ॥ ইত্যাদি 

ভারতচন্দ্রের বিছ্যান্ন্দর কাব্য নিয়ে গান বেঁধেছিলেন গোপাল উড়ে। 

আদিরসাশ্রিত গান রচনায় ইনি সিদ্ধহ্ত ছিলেন। এর দুই শিহ্য--কৈলাস বারুই 
ও শ্যামলাল মুখোপাধ্যায় । তারা দুজনও গোপাল উড়ের উপযুক্ত সাকরেদ 

ছিলেন। 
উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিখ্যাত গীত রচয়িত। হচ্ছেন দাশরখি 

রায় (১৮০৪-১৮৫৭ খ্রীঃ)। পৈতৃকবাস ছিল বর্ধমানের বাদমুড়া গ্রামে । ইনি 

প্রথমে শাকাইতে নীলকুঠির কেরানী ছিলেন । পরে চাকরি ছেড়ে তিনি 

কবির দলে গান বাধতেন। দ্াশরথির “প্রভাস চত্তী”, “দক্ষষজ্ঞ” “মানভঞ্জন” 

'বিধব! বিবাহ” প্রভৃতি কয়েকটি পালাগান পাওয়া গেছে । পদরচনায়ও তিনি 

সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি কৃষ্ণবিষয়ক পদরচন1! করলেও বৈষ্ণবর্দের সম্বন্ধে 

ভার বিশেষ শ্রদ্ধ! ছিলনা, বৈষ্বদের সম্বন্ধে তিনি এক জায়গায় বলছেন-_ 

গৌরাং ঠাকুরের ভক্ত চেংড়া যত অকাল কুম্মা্ড নেড়া__. 
কি আপদ করেছেন স্থঙ্টি হরি । 
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ভজজহরি গ্রীনিবাস বিচ্যাপতি নিতাই দাস 
শাস্ত্রে ইহাদের অগোচর নাই কিছু। 

এক একজন কিবা বিদ্যাবস্ত করেন কিবা সিদ্ধান্ত 

ব্দরিকাকে ব্যাখ্যা করেন কচু ॥ 

্যামাবিষয়ক গানে দাশরথির একান্তিক ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 

হ্যামা-মাকে উদ্দেশ্ট করে কবি বলেছেন-_- 

দুর্গে ক'র মা! এ দীনের উপায়, 

যেন পায়ে স্থান পায়। 

এখানে কবির গভীর ভক্তিভাবের পরিচয় পাওয়] যায়। কবি বিধবা-বিবাহ 

সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বিচ্যাসাগর মহাশয়ের উচ্ছৃসিত প্রশংসা করেছেন। আবার 

এই ব্যাপারে বিরোধিতা করাতে ইশ্বর গুপ্তকে বিদ্ধপ করতেও ছাড়েননি । 

বিদ্যাসাগর সম্বদ্ধে বলেছেন-_ 

তোমরা ঈশ্বরের দোষ ঘটাবে কিরূপে। 

রাখিতে ঈশ্বরের মত হইয়ে ঈশ্বরের দূত 

এসেছেন ঈশ্বর বিদ্যাসাগর রূপে ॥ ইত্যাদি । 

ঈশ্বরগুপ্ত সন্বন্ধে বিদ্রপ করে বলেছেন-- 
আমাদের ঈশ্বরগ্প্ত অলগ্পেয়ে, 

নারীর রোগ বুঝেনা বৈদ্য হয়ে, 

হাতুড়ে বৈচ্যেতে যেমন বিষ দিয়ে দেয় প্রাণে বধি ॥ 
যে যুগ এগিয়ে এসেছে, তার কথা ততটা] নেই। পুরানে। যুগের ভক্তি 

এবং নবাবী আমলের অঙ্গীলতা', তত্ব গাস্তীর্ষের সঙ্গে স্থুল রকমের হাস্যরস সবই 
তার কাব্যে আছে । দাশরথির যে পাগ্তিত্য ছিল তার সার্থক প্রকাশ ঘটার 
আও স্থযোগ ছিল । দাশরাথির রাধাকৃষ্জবিষয়ক বিখ্যাত পদ “হৃদি বুন্দাবনে 

বাস কর যদি কমলাপতি। ওহে ভক্তি প্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধাসতী, 
ইত্যাদি আমাদের সম্মুখে বৈধব ভাবুকের ছবিটি তুলে ধরে। দ্রাশরখির পর 

ধারা বৈষ্ণব গীত রচন। করেছিলেন তাদের মধ্যে কৃষ্ণকাস্ত চামার, নীলম্ণি 

পাটনী, ভোল! ময়রা, নিত্যানন্দ বৈরাগী, গোজ.ল! গু ই, বঘুনাথ তীতী 
প্রভৃতি কবিদের নাম উল্লেখযোগ্য । 

১৭ 
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হরেক দীর্ঘাড়ী বা হরুঠাকুর ( ১৭৩৮-১৮১৩ গ্বীঃ ) )বরহের পদ রচনায় 

সিদ্ধহত্ত ছিলেন। ইনি মহারাজ নবকৃষ্ণের গৃহে কবিগান গাইতেন । ফরাস- 

ডাঙ্গার গোন্দালপাড়। গ্রামের রাস্থ ও নৃসিংহ ছু*ভাই &ং ংবাদ গাইতেন । 

যজ্ঞেশ্বরী নামে একজন মহিলা কবিও সখীসংবাদ গানের' জঙ্ খ্যাতি লাভ 

করেছিলেন। 

ভোলা ময়রা তখনকার দিনে বেশ জনপ্রিয় কবিওয়াল! এ | অনেকে 

ত্তাকে শিবঠাকুর বলে ব্যঙ্গ করত বলে তিনি বিপক্ষদলের উদ্দেশ্য বলতেন-4- 

“আমি সে ভোলানাথ নই, আমি সে ভোলানাথ নই ! 
আমি ময়র] ভোল1, হরুর চেল, শ্তামবাজারে রই ॥ £ 

আমি যদি সে ভোলানাথ হই, 
তোর। সবাই, বিল্বধলে আমায় পুজলি কই ॥ 

কষ্ণচকমল গোন্বামী (১৮১০-১৮৮৮ শ্রীঃ) 'রাই উন্মা দিনী৮- প্রভৃতি পালাগান 

রচনা করেন। এ ছাড় তাঁর “বিচিত্র-বিলাস» ভিরত-মিলন” 'নন্দ-হরণ” প্রভৃতি 

পালার উল্লেখ পাওয়া যায়। তার “ওহে তিলেক ফাঁড়াও, ঈাড়াও হে, অমন 

করে যাওয়া উচিত নয়। যেযার স্মরণ লয়, নিঠুর বধু, তাঁরে কি বধিতে হয় ॥” 

অথবা “অতুল রাতুল কিবা চরণ ছুখানি। আল্তা পরাত বধু কতই বাখানি। 
ইত্যাদি পদ্দের তুলন। নেই। 

(রাঁমনিধি গুপ্ঠ বা রায় বা “নিধুবাবু* ( ১৭৪১-১৮৩৪ শ্রীঃ) ইস্ট ইপ্ডিয়া 

কোম্পানীর অধীনে কেরানীর কাজ করতেন। বাঙ্লাদেশে তখন যে 
“আখড়াই” গান প্রচলিত ছিল নিধুবাবু সেই “আখড়াই, গানকে সর্বজনবোধগম্য 
সহজ বূপদান করেন। তিনি হিন্দী -্টগ্ল+ গানকে ভেঙে বাঙ্ল। টগ্প। গান 
রচনা করেন। তাঁর এই গানগুলি 'নিধুবাবুর টগ্লা” নামে বিখ্যাত। তিনি 
রুচিসঙ্গত প্রেমসজীতও রচনা করেছিলেন)যেমন-__ 

ভালোবাসবে বল্যে ভালোবাসিনে। 

আমার স্বভাব এই, তোমা বই আর জানিনে ॥ 
অথবা, 

তোমার বিরহ সয়ে, বাঁচি যদি দেখা হবে। 
আমি মাত্র এই চাই মরি তাহে ক্ষতি নাই, 

তুমি আমার স্থখে ক, এ দ্বেহে সকলি সবে ॥ 



কবিওয়ালা ২৫৯ 

নিধুবাবু জানতেন-_ 

নানা দেশে নানা ভাসা । 

বিনে সদেসীয় ভাসে পুরে কি (পুর কে ) আসা ॥ 
ঈশ্বরগুধ মহাশয় কবির দলের জন্য গান বাধতেন। তিনি 'সখীসংবাদ? 

বিষয়ক অনেক গান রচনা! করেছেন। নিধুবাবুর সমসাময়িক শ্ীধর কথকও 
বিখ্যাত গান রচয়িতা ছিলেন। অনেকের মতে নিধুবাবুর নামে প্রচলিত 
ভালবাসবে বল্যে ভালবাসিনে' পদটি তাঁরই রচনা । এ ছাড়া তখনকার দিনে 

লালু ও নন্দলাল, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচাধ, সাতুরায়, নসাইঠাকুর প্রভৃতি আরও 
অনেক কবিওয়ালাদের রচনাও পাওয়া! যায়। 

উনবিংশ শতাব্দীতে বানের ছড়া (ঝড বৃষ্টি নিয়ে), রাস্তার ছড়া, জাগের গান 

প্রভৃতি গীতও পল্লীকবিদের দ্বারা রচিত হয়েছিল। কবিওয়ালাদের গানের 

সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন সঙ্গীত ও কাব্য ধারার একটা জের তখনও চলছিল। 
উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ধারা ভারতচন্ত্র প্রভৃতির অনুকরণে লিখছেন 

তাদের মধ্যে রঘুনন্দন গোন্বামীকৃত “রামরসাম়ণ+, 'গীতমালা? (কুষ্ণলীল। বিষয়ক), 
রাধামাধবোদয় (রাধারুষ্ণলীলা-বিষয়ক ), রাধামাধব ঘোষের সারাবলী” ব। 

পুরাণ সংগ্রহ, রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের “দুর্গামঙ্গল? (১৮১৯), “মাধব মালতী+, 
“অক্জুর-সংবাদ" প্রভৃতি উল্লেখষোগ্য । এই ধারার নামকরা দু'জন কবি হচ্ছেন, 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার। ঈশ্বরগুপ্ত নতুন যুগের ইঙ্গিত 
দিয়েছেন তার পরের দিকের রচনায়, কিন্তু প্রথমে হাত পাকিয়েছেন প্রাচীন 
রীতিতে কাব্য রচনা করে। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কত কলেজের 

অধ্যাপক ছিলেন। ইনি বিষ্যাসাগর মহাশয়ের সহকর্মী ছিলেন। মদন 

মোহন “রস তরহ্গিণী” ও 'ন্বপ্ন বাসবদত্তা” কাব্য রচনা করেন। তার রচনায় 

ভারতচন্দ্রের গ্রভাব যথেষ্ট। বাসবদত্। কাব্যটি প্রায় ভারতচন্জ্রের বিদ্যাস্থন্দর 

কাব্যের ছাচে ঢালা । 

অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের যুগসদ্ধিকালে হাশ্তরসের কবিতাও অনেক 

রচিত হয়েছে, তবে সেই হাস্তরসের মধ্যে অশ্লীলতা একটু বেশী ছিল। 
ভালো কবিতাও ছু'চারটি যে ছিল না তেমন নয়। ছ্িজ রামানন্দ “তামাক- 

মাহাত্ম্য* বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন-__ 

মা! মৈলে যেন গুড়াকু তামাকু পাই । ধুয়া। 



২৬০ বাঙলা সাহিত্য পরিক্রমা 

উঠি অতি নিশিভোরে হুকাটি লয়িয়া করে 
গোয়ালি ছুয়ারে দুয়ারে উকুট্য বেড়াই ছাই ॥ ইত্যাদ্দি। 

তখন যে সব সাধন সঙ্গীত রচিত হয়েছিল তার বেশীর ভাগই বাউল 

গানের পদ্ধতিতে রচন1। এই সঙ্গীত ধারা পরের দিকের বাঙলার সঙ্গীতকে 
সমৃদ্ধময় করে তুলেছিল। লালন সাই যখন বলেন-__ 

খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কমনে আসে যায়। 

ধরতে পারলে মন-বেড়ি দিতেম পাখীর পায়॥ ইত্যাদি 
তখন মনে হয় এ গান বাঙালী হৃদয়ের চিরকালের গান এবং উত্তরকাধোর 
বাঙালী গীত-রচয়িতাদেরও সার্থক পথ-নির্দেশস্বরূপ । কবিগুরু রবীন্দ্রনা্থও 

এই বাউল গান রচয়িতাদের প্রভাবকে অন্বীকার করেন নি। 

উনবিংশ শতাব্দীর যাত্রা সঙ্গীত রচনায় ধার অগ্রণী ছিলেন তাদের মধ্যে 

শ্রীদাম, স্থবল, পরমানন্দ অধিকারী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । উনবিংশ 

শতাব্দীর আলোচনার মাঝখানে এদের কথা বলে রাখার উদ্দেশ্য এই ষে 
আমর] যে আধুনিক যুগের আলোচনা করতে যাচ্ছি, এরা ঠিক সে যুগধর্মী 
নন। এদের কারও কারও রচনায় যে একেবারে আগামীদিনের সংবাদ নেই 
তা বলছিনা । অস্তত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্বন্ধে একথা সম্পূর্ণ খাটে না। তবে 
উনবিংশ শতাব্দী যে চিন্তাধারা, যে নৃতন আদর্শ নিয়ে দেখ! দিল উল্লিখিত 
লেখকরা সেই আদর্শ থেকে দুরেই ছিলেন। কেউ কেউ কাছে এসেও তাকে 
সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। 

্ 

উন্মবিহস্প শতান্দীল্র শ্ুচনা 

ইংরেজের রাজ্যলাভের পর বাঙলার সমাজের পুরানো বুনিয়াদ জীর্ণ হয়ে 
আসে। বাঙালীর নিজস্ব শিল্প-বাণিজ্য যা ছিল তাও ধীরে ধীরে লোপ পেতে 

থাকে | ইংরেজর “একচেটে" ব্যবসায়ের সুযোগ দখল করে বসে। তার! 
যেমন নিজ স্বার্থের পথ পাকা করে নিচ্ছিল, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে সংস্কতি-ক্ষেত্রে 



উনবিংশ শতাব্দীর সুচনা ২৬১ 

একটা সংঘর্ষ স্থষ্টি করার চেষ্টাও করছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতাজাত মানবতাবাদ 

এবং শিল্লোডভূত বিপ্লববাদের ধারাকে তারাই আমাদের দেশে বহন করে নিয়ে 
আসে। অন্যদিকে বিদেশী পাত্রীরা শ্রীটধর্মের মাহাত্য্য প্রচারে ব্যস্ত । ইংরেজরা 
ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন করার চেষ্টা করছে, আবার ইংরেজ সিভিলিয়ানদের 
বাঙ্ল। শেখাবার জন্য গছ্য ভাষ। ও সাহিত্যের সথজন প্রয়াসও চলেছে । 

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে জমিদারি প্রথার পাকা ব্যবস্থা করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 

প্রচলিত হবার পর আমাদের দেশে একদল লোক নিঃম্ব হয়ে পড়ে। আর 

জমিদারশ্রেণীর একট পাকাপাকি স্বার্থের দ্িকও তখন দ্রেখা দেয়। এর 

আগেও একদল লোক টাকা-পয়সা রোজগার করেপ্্রচুর ভূসম্পত্তির অধিকারী 

হয়েছিলেন । এরা নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখতে তত্পর হয়ে উঠলেন। 

ফলে দেশের দরিদ্র কক ও অশিক্ষিত নিষ্নবিত্তশ্রেণীর জীবন দুঃসহ হয়ে উঠল। 

এই দুঃসহ ছুঃখের উদ্ধত ও বলিষ্ঠ প্রকাশ ঘটল সাঁওতাল বিদ্রোহে, নীল 

বিল্রোহে। শাওতাল বিদ্রোহ গুরুতর আকার ধারণ করে। কিন্তু 

সাওতালদের কামনা ছিল তাদের পুর্বতন আদিম অবস্থায় ফিরে যাবারই অদম্য 
কামনা । তবুও স্বাধীন জীবন ফিরে পাওয়ার বাসনার মূল্য অনেকখানি । 
উত্তরবঙ্গেও কষকদের মধ্যে অসস্তোষ জেগে উঠে এবং উনবিংশ শতাব্দীতেই 

তখনকার মধ্যবিত্ত সমাজের অনেকে এই অসন্তোষ, এই বিক্ষোভের মধ্যে 

একটা উদ্দীপনাকে অনুভব করেছিলেন। কিন্তু একে সম্পূর্ণভাবে তার! 
স্বীকার করেন নি। 

১৮০০ ্রীষ্টাব্ষে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টান 

মিশনারী কেরী, মার্শম্যান প্রভৃতির উদ্যোগে বাঙলা ভাষার আলোচন। ও 
রচন] দুইই শুরু হয়। সিভিলিয়ান সাহেবদের জন্য যে সব বাঙলা গদ্য রচিত 
হচ্ছিল তার মধ্যে অনেক রচনাই সাহিত্য যুল্য লাভ করেছে। 

কেরীর 'কথোপকথন” নামে গঘ্য রচনা এই সময় প্রকাশিত হয়। এই 

একই সময়ে রামরাম বহ্থ প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০৭ খ্রীঃ) রচনা করেন। 

রামরাম বন্থুর রচনায় মৌলিকতাঁর অভাব নেই। ইনি বাইবেল অনুবাদে 
এবং তার ব্যাখ্যায় মিশনারীদের সহায়তা করেন। রামরাম বস্থর আর 

একখানি গ্রন্থের নাম হচ্ছে “লিপিমাল।” ( ১৮০২ খ্রীঃ )। অনেকের মতে এই 

গ্ন্থখানি রাজ! রামমোহন সংশোধন করে দিয়েছিলেন। 



২৬২ বাঙ্ল। সাহিত্য পরিক্রম! 

গোলক শর্মার হিতোপদেশের অনুবাদ ১৮০১ গ্রীষ্টাবে প্রকাশিত হয়। 

১৮০৫ শ্রীষ্টান্দে চণ্তীচরণ মুন্ধীর “তোতার ইতিহাস” প্রকাশিত হয়। এটিও 
একখানি অনুবাদ গ্রস্থ। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের "রাজা কষ্ণচন্দ্র রায়শ্য 
চরিত্র” ১৮০৫ খ্রীষ্টাবে প্রকাশিত হয়। রাজীবলোচন ইতিহাসকে যথাযথভাবে 

ব্যবহার করেন নি। যদ্দিও তিনি কিছু কিছু নতুন খবর দেবার চেষ্টা করেছেন 

তবুও তার রচনায় ইতিহাসকে অবিরূত রাখেন নি। মাঝে মাঝে 
অলৌকিকত্বও এসে পড়েছে । তার সিরাজচরিত্র ইংরাজ তোধণমূলকই 
হয়েছে। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালস্কারের “বত্রিশ সিংহাসন”ও ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 
হয়। এইখানি অন্গবাদ প্রস্থ। “প্রবোধ চন্দ্রিকা ও “রাজাবলী” মৃত্যুপয়ের 
ু'খানি উল্লেখযোগ্য রচনা । এ ছাড়া তারাচরণ শিকদার প্রভৃতি আরও 

অনেক লেখক গগ্ঠ রচনা শুরু করেন। তবে এসময়ের বেশীর ভাগ রচনাই 
অন্থবাদ। মৌলিক রচনার নিদর্শন খুব বেশী নেই। 

এ সময়ে অনেক সন্তরান্ত বাঙালীও বাঙলা সাহিত্য রচনায় আগ্রহ 
দেখিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে রাজ! রামমোহন, রাজ! রাধাকাস্ত দেব, রাজা 
কালীকৃষ্ণ দেব প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । রাধাকাস্ত দেবের 
শব্ধকল্পদ্রম তাঁর অক্ষয় কীতি। | 

বাজ ব্াঙ্মহ্মোহনন ল্লাহ্ 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রামমোহনের আবির্ভাব একটি গুরুত্বপুর্ণ 

ঘটনা। আমাদের ধর্মের কুসংস্কারাচ্ছন্ন দিক, সংকীর্ণ আচারবিচারের 

বেড়াজাল, জাতিভেদের দুর্বলতা, সাম্প্রদায়িকতার বীভৎসবূপ তার কাছে ধর' 

পড়েছিল। ইংরেজ শাসনের অন্ধকারময় দিকটা তিনি বুঝাতে পেরেছিলেন । 
ইংরেজ তার গুপনিবেশিক স্বার্থ পাকাপোক্ত করতে গিয়ে আমাদের বুকে ভাঙন 
ধরাচ্ছে__-এট। বুঝতে পেরে রামমোহন অনুভব করলেন, এখন চাই জাতীয় 
এঁক্য। রামমোহনের ধর্মবোধে ছিল জাতীয়তাবোধ। একদিকে তিনি 

দেখাচ্ছেন ইংরাজ-সভ্যতার বলিষ্ঠতা', অন্দিকে দেখাচ্ছেন আমাদের জাতিগত 

ছুর্বলতা। সঙ্গে সঙ্গে তার নিরসনের চেষ্টাও তার রয়েছে । শিক্ষার প্রসারের 

জন্য তিনি তৎপর । অন্যদিকে কুসংস্কারগুলে৷ দূর করার জন্ত তার এঁকাস্তিব 
আগ্রহও রম়্েছে। পাশ্চাত্য জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি সচেতন এবং সেই 
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ইতিহাসের ধার] থেকে তিনি এট অনুভব করেছিলেন যে জাতীয় জীবনে 

পরিবর্তন অনিবার্ধ। তিনি সহজ ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ব্রাহ্ম সভা গড়ে 
তোলেন। 

রামমোহন বেদান্ত দর্শন প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তার 

রচিত কয়েকটি ব্রহ্ম সঙ্গীতের সঙ্গেও আমাদের পরিচয় ঘটেছে । রামমোহন 

হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সে সময়ে এ 
নিয়ে অনেক বাদানুবাদও চলেছিল। সে যুগের অন্যান্য রচনার অন্পাতে 
রামমোহনের রচন] বেশ প্রাঞ্জল ছিল । যুক্তি প্রয়োগের নৈপুণ্য তার রচনাকে 

আরও বলিষ্ঠ করে তোলে । মতবাদ প্রতিষ্ঠ! ও মত খগুনই শুধু তীর রচনার 
বৈশিষ্ট্য নয়। তার রচনাগুলি সাহিত্য পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে । রামমোহনের 

রচনার একটা গুণ এই যে, তার রচনায় অসংযত ভাব কোথাও প্রকাশ পায়নি । 

এটাও তার যুক্তিবোধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । তাঁর মতবাদ ও যুক্তিনিষ্ঠার জন্ত 

তাঁকে অনেক কটুক্তি শুনতে হয়েছিল। তার উত্তর দিতে গিয়ে তিনি স্থির 

মন্তিষ্ষের পরিচয়ই দিয়েছিলেন-_-তাঁর “পথ্য প্রধান” রচনায় এবং 'ভট্টাচার্ষের 

সহিত বিচার রচনায় । এই সব রচনার মধো তার মননশীগপতার যথেষ্ট পরিচয় 

পাওয়া যায়। এবং শুধু ষে যুক্তি দিয়ে তিনি অপরের সংস্কারাচ্ছর্ধ মতকে 

খণ্ডন করছেন না, তার মধ্যে যে হৃদয়বৃত্তিও আছে--একটা মহৎ এঁকা সাধনের 

জাগ্রত চেষ্টা যে আছে তার রচনায় তারও নিদর্শন পাই । রামমোহন উনবিংশ 

শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে চিন্তাশক্তি এবং ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসলন্ধ যে বলিষ্ঠ 

দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করেছিলেন, নান! জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস থেকে যে 

প্রেরণা লাভ করেছিলেন তা নিয়ে তিনি সেষুগ থেকে অনেকটা এগিয়ে 

এসেছিলেন। আবার এও দেখতে পাই যে, সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ রাজত্বের 

কু-শাসনের দ্িকট। কিছু কিছু বুঝতে পারলেও তার প্রকাশ তার রচনায় 
দেখতে পাওয়া যায় না। তিনি ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন, ইংরাজ- 

সভ্যতার উৎকর্ষ সম্বন্ধেও সচেতন ছিলেন এবং আমাদের জাতীয় জীবনকে 

গ'ড়ে তুলতে হলে তার অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সাহিত্য, দর্শন সম্বন্ধে যে বিশদ 

জ্ঞান থাকতে হবে তাও তিনি বুঝতেন। রামমোহন চিরস্থায়ী বন্দোবন্তেরও 

গুণ বর্ণনা! করেছেন । মনে হয়, সামাজিক কাঠামে! সামন্ততাস্ত্রিক থাকার জন্ত 

এবং ইংরেজ ওউঁপনিবেশিক শাসনের চক্রাস্তজনিত কুফল সরাসরি হৃদয়জম ন 
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হওয়ার জন্তই হয়ত এরকম ঘটেছিল । রামমোহন পুরানে! অন্ধ সংস্কারের 
বিরুদ্ধে দাড়িয়েছিলেন বটে, কিন্তু সমসাময়িক সামাজিক অবস্থা তার দৃষ্টিভঙ্গী 
ও চিন্তাশক্তির বলিষ্ঠ বিকাশের অনুকূল ছিল না । 

পাশ্চাত্য আদর্শ, বিশেষ করে ইংরেজ-সভ্যতার ইতিহাসের পিউরিটান ও 
তৎপরবর্তী স্ুনিটেরিয়ান আদর্শ আমাদের সমাজের এক দলের উপর প্রভাব 

বিস্তার করে। রামমোহন যদ্দিও বা ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস সম্বন্ধে সচেতন 

ছিলেন তবুও ইংরাজের উক্ত আদর্শগুলিও তাঁকে অনুপ্রেরণা জোগায়। তার! 

রচনাতেও সেই আদর্শগত প্রভাব দেখতে পাই। 

ল্লামনোহনেল পল্পবর্ভীক্ষাল 

রামমোহনের আবির্ভাবের কিছু পরে অর্থাৎ প্রায় উনবিংশ শতাব্দীর 

মাঝামাঝি সময়ে “ইয়ং বেঙ্গল এসোসিয়েশন” ব1 নব্য বঙ্গ সমিতি গড়ে ওঠে । 

তারা আরও এগিয়ে যাবার তাগিদ দেখালেন। এদের খাওয়া ইংরেজি, চল। 

ইংরেজি, সবই ইংরেজিতে। ইংরেজ সরকারের বড়ো চাকরীর জন্যও তাদের খুব 

আগ্রহ। যুক্তিনিষ্ঠ। তাদের চরিত্রের গুণ হিসাবেই দেখা দেয়। রামমোহনের 

আদর্শ এবং এই নব্যবঙ্গ সমিতির ভালো ভালে৷ লক্ষণগ্ডলির মিশ্রণে তখন 

একট] নতুন চিস্তাধারাও দেখ! দেয়। ভিরোজিও প্রভৃতির প্রভাবে যে উদ্দামতা 

বাঙালী যুবকদের মধ্যে দেখা দ্রিয়েছিল এবং তার পর থেকে পাশ্চাত্যের যে 

মানব-হিতবাদ, ঞধববাদ, সমাজতন্ত্র বিজ্ঞান প্রভৃতির পঠন-পাঠনের ভেতর 

দিয়ে যে নতুন চিন্তাধারার আবির্ভাব ঘটে, আমাদের বুদ্ধিজীবী সমাজের 
মননশীলতার বাহন সাহিত্যেও তাঁর বিকাশ ঘটে। এর পরে পতত্ববোধিনী 
পত্রিকাকে' কেন্দ্র করে এক চিন্তাশীল লেখক-গোষ্ীর আবির্ভাব ঘটে । 

পুরানো ভাবধার। সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র থেকে একেবারে লোপ পায়নি । 

কিন্ত তার সঙ্গে সঙ্গে মানব ইতিহাসের গতিবেগের দিক স্থ্প্ই হয়ে উঠে 

পুরানোর গতিবেগকে ধীরমন্থর করে আনছিল। সাহিত্যও শুধু কাহিনী 
বর্ণনীতেই সীমাবদ্ধ থাকছেনা। নীতিগর্ভ রচন।, প্রবন্ধ, নাটক, সংবাদপত্র, 

উপন্তাস, ছোটগল্প, নতুন কাব্য রচিত হচ্ছে । সমসাময়িক ঘটন! নিয়ে অনেক 

নাটক, কাব্য প্রভৃতি রচিত হয়েছে । সাহিত্যে পরাধীনতার বেদনাবোধ 
প্রকাশ পাচ্ছে। সামাজিক ও জাতীয় সমস্তাগুলি সাহিত্যের বিষয়বস্ত হচ্ছে। 
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এমন কি, কোনো কোনো রচনা রাজার পক্ষে ক্ষতিকর বলে বদ্ধ করেও 

দেওয়া! হচ্ছে। 

আবার রক্ষণশীল দল প্রাচীন এ্রতিহাকেই ঝ্াকড়ে থাকতে চেষ্টা করছেন। 

তারা ইংরেজকে ভালোভাবে গ্রহণ না করলেও এদের সঙ্গে থেকেই আবার 
পুরানো দিনে ফিরে যাবার চেষ্টা করছেন। যুগ-পরিবর্তনকে তারা স্বীকার 
করেন না। আর এক শ্রেণীর লোক ইংরেজ-প্রবর্তিত সব রকম বাবস্থাতেই 
বাধা দিতে চেষ্টা করছেন। দেশের লোক যখন নতুন ব্যবস্থায় সায় দিচ্ছে 

তাদেরও নানাভাবে নাজেহাল করতে ছাড়ছেন না । 

এদিকে ইংরেজরা আনছে শোষণের যন্ত্র, দেশকে দান করছে দারিদ্রা, আর 

ওপনিবেশিক উৎপীড়নের বেড়ি পড়াচ্ছে ছুপায়ে। সংবাদপঞ্র বিষয়ে আইন, 

আটক আইন ইত্যাদি প্রণয়ন করে মানুষের ব্যক্তি-ম্বাধীনতা হরণে তারা 

ব্স্ত। মাঙগষের অভিযোগের প্রকাশে দিচ্ছে বাধা। সাহিত্যে তার দৃপ্ত 

প্রতিবাদ তেমন শোনা যাচ্ছেনা। তবুও কেউ কেউ সেই সময়ের সামাজিক 
অবস্থা বর্ণনার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। অবশ্থঠি লেখকদের শ্ববিরোধী- 
মনোভাব ও ছন্দ পরিবেশের জন্য অনেক সময় অভ্রান্ত পথের পরিচয় তারা 

স্স্পষ্টভাবে দিতে পারেননি । 

নবজাভীয়তাবোধ, পাশ্চাত্তোর যুক্তিবাদ এবং দেশের অর্থনৈতিক হূর্বল 

ভিত্তি বাড়ল! দেশে মধ্যবিত্ত চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীর একটি দল গড়ে তোলে। 
এ'দের অনুভূতির প্রকাশ, ছুঃখবেদনার প্রকাশ আরও একটু স্থম্পষ্ট। 

রামমোহন দেশের যে অন্ধকার মুহুর্তে জাতীয় একের মহান সত্য 
উপলব্ধি করেছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে তা রূপ পেতে 

থাকে । সাস্ত্রাজযবাদী ইংরেজের হাতে লাঞ্ছনা, পীড়ন, অত্যাচার এসময় আরও 

বাড়তে থাকে । শিক্ষিত শ্রেণীর লোকের মধ্যে পরাধীনতার বেদনাবোঁধ 

কুম্পষ্টভাবে প্রকাশ পেতে থাকে । দরিদ্রশ্রেণীর মধ্যে আগেই অশাস্তির ঘ্ৃণি 
দেখ! দ্িয়েছিল। তবে ছোটে। খাটে? সংঘর্ষ ছাড়া বড় বেশী কিছু এগোয়নি। 

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে নীল, সাওতাল, ওহাবী প্রভৃতি যে সব 

বিজ্রোহ দেখা দেয় এবং যে সিপাহী বিদ্রোহ সারা ভারতময় ব্যাপক আকার 

ধারণ করে তার পেছনে দরিদ্র চাষী, তাতী প্রভৃতির অসন্তোষ বহ্ছিও প্রজ্জবলিংত 
হদ্ে ওঠে। ওহাবী আন্দোলন কোনে! কোনে! জায়গায় সাম্প্রদায়িক দপ 



২৬৬ বাঙ্ল] সাহিত্য পরিক্রমা 
রী 

পরিগ্রহ করলেও, বাঙলা দেশে বিক্ষুব্ধ হিন্দু-মুসলমান দরিদ্র সাধারণের 
বিদ্রোহাত্মক প্রকাশ হিসাবেই দেখ! দেয়। উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্োর 
মধ্যে এর সামান্য প্রকাশই আমরা দেখতে পেয়েছি । তখন ব্যাপক প্রকাশে 
বাধা ছিল ইংরেজ শাসন এবং আমাদের দুর্বলতা । এতদ্সত্বেও আমরা 
উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধাদিতে কিছু কিছু সংবাদ পেয়েছি। নান! ছূর্বলতা 
সত্বেও রাজরোষের ভয় কাটিয়ে দীনবন্ধু মিত্র, বস্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ 
প্রভৃতি অনেকে লিখতে শুরু করেন । রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ 
প্রভৃতি জাতীয়তা-বোধ নিয়ে কবিতাও রচনা করেন। | 

উনবিংশ শতাব্দীর কাব্য ধারায় বিশেষত্ব দেখ! দিল কবি মধুস্দন, রঙ্গলাল, 

বিহারীলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতির কাব্য রচনায়। প্রাচীন কাব্য 
রচনার দৃষ্টিভঙ্গী অনেকটা বদলালো। মধুস্থদন 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য লিখলেও 
তার 'মেঘনাদবধ কাব্য” “বীরাঙগন। কাব্য? প্রভৃতির আদর্শ একেবারে আলাদা । 

বাডল! রোমান্টিক লিরিক কবিতার রসঘনরূপ দেখা দিচ্ছে এ যুগে। 

উপন্যাস, সংবাদপত্র, দেশপ্রেমমূলক নাটক রচনা এযুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 

রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠাও এযুগের গুরুত্বপুর্ণ ঘটন।। 
উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি (১৮৫৭ খ্রীঃ) কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় 

প্রতিষ্ঠিত হ'ল। এর আগেই কয়েকটি স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। 

স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা চলছিল। বাল্যবিবাহ প্রথা! বন্ধ করবার জন্য 
প্রগতিশীল ব্রাঙ্ধরা আবেদন জানাচ্ছেন। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হচ্ছে। 

রক্ষণশীল দল এসব ব্যাপারে বাধাও দিচ্ছেন । ঈশ্বরগুপ্ত মহাশয় যেমন ব্যঙ্- 
কবিতা মারফত ইংরেজদের বিদ্রপ করছিলেন, তেমনই নব্যশিক্ষিত প্রগতি- 

শীল বাঁঙালীদেরও বিদ্রপ করছিলেন। নানা মতবিরোধ সত্বেও বুদ্ধিজীবী 
বাঙালীদের মধ্যে ইংরেজ শাসকসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে একট। বিদ্বেষ দানা বেঁধে 
উঠছিল। ওঁপনিবেশিক কাঠামোতে থেকে ধারা! ঠেকে শিখছিলেন তাদের 

বিক্রোহাত্মক কণ্ঠ শোন! গেল উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে । 

সংক্ষেপে বলতে গেলে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে রাষ্ট্র-ব্যবস্থার 

পরিবর্তন, সামাজিক দুর্বলতাকে অতিক্রম করার চেষ্টা, আমাদের দারিজ্য 

প্রভৃতির মধ্যে দিয়েই বাঙ্ল। সাহিত্য গড়ে উঠছিল। সে সাহিত্য কোথাও 
খুবই বলিষ্ঠ, কোথাও বা প্রতিক্রিয়াশীল, আবার কোথাও বা "মধ্যপন্থা-ধর্মী।! 



রামমোহনের পরবর্তাকাল ২৬৭ 

সেই যুগেব চিন্তাধারা সামস্ততাস্ত্রিক ভিত্তির উপর ফ্লাড়িয়ে ছিল বলেই 

“এগিয়ে যাওয়া” মতবাদ “পিছিয়ে পড়া” ভিটের বালিন্দাদ্দের মনে জাগিয়েছিল 
ঘন্ব। অনেকে উদ্ারনীতির পথ অবলম্বন করেছিলেন । কেউ কেউ জেনে 

শুনেও ছুঃখ দ্বন্দের পথকে এড়িয়ে গেছেন। উনবিংশ শতাব্দী ভাঙনের যুগ 
নয়, এযুগ জাতির নবজাগরণের, পুনরুখানের যুগ। কিন্তু সে উখান প্রাচীন 

এঁতিহ নিয়ে না, বর্তমান অবস্থার যথার্থ নিবপণের ভিত্তিতে ক্রমপরিবর্তনের 

ভেতর দিয়ে? এই প্রশ্নের উত্তর সেযুগের চিস্তাশীল নায়করা জানতেন, অনেকে 

পরোক্ষভাবে লিবারেল মন নিয়ে উত্তর দিয়েও গেছেন। 

বাঙলা দেশে যেসব সংবাদপত্র গড়ে ওঠে সেলব সংবাদপত্র ছিল সমাজের 

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংবাদের বাহন। এই সংবাদপত্রগুলি ইংরেজের শাসন- 

ব্যবস্থার ভাল ও মন্দ দিক আমাদের সামনে তুলে ধরছে। অন্কুল ও 

প্রতিকূল নান। মতের সংঘর্ষের সংবাদ দিচ্ছে। মাসিক পত্রিকাগুলি সাহিত্য 
ও দর্শন প্রভৃতির আলোচনা করছে। 

বাঙলা সাহিত্যে ইতিহাসের স্থান তখন খুব উচ্চে ছিলনা । ভূদেব, 
বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন! কিন্তু তাদেরও 

জাতিকে ইতিহাস-সচেতন করে তোলার চেষ্টায় এত ব্যস্ত থাকতে হয়েছে যে 

একট] পরিকল্পনাই শুধু তার! তুলে ধরতে পেরেছিলেন। 
উনবিংশ শতাব্দী থেকে ছোট গল্প রচন। শুরু হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথই 

ছোট গল্পের সার্থক শ্রষ্টা। সমাজের মানুষের দ্রুতগামী জীবনের দিকট1 তখন ধরা 

পড়েছে । ইংরেজি, ফরাসী প্রভৃতি ছোট গল্পের আদর্শে ছোট গল্প রচনা শুরু হচ্ছে। 

ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবনের ছন্ব প্রভৃতি এসব গল্পে দেখানো হচ্ছে। 

মানব জীবনের ছন্্ প্রথম ধরা পড়েছিল রামমোহনের কাছে । রামমোহন 

ব্রাঙ্ষদভা স্থাপন করে বাঙালীকে একট! সার্থক পরিণতির দিকে এগিয়ে নিতে 

চেয়েছিলেন । ইয়ং বেল দলও তাদের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা 

করছিলেন। নতুন যুক্তিবাদ নিয়ে অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি স্থুধীবুন্দ এক নতুন 

সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। মতবিরোধের ফলে কেশবচন্দ্র সেন এদের কাছ 

থেকে সরে গিয়ে নব-বিধান সভা প্রতিষ্ঠা করেন। তখন রক্ষণশীল ব্রাঙ্গ ও 

নব্য-ত্রাঙ্ম সমাজের ছন্ও দেখা দিয়েছে । ক্রাহ্গ-আন্দোলনের আলোচনায় 

এই প্রসঙ্গ আলোচিত হবে। 



২৬৮ বাঙ্ল1 সাহিতা পরিক্রমা 

প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল দুই দলই সাহিত্যে নিজ নিজ ভাবনা-ধারণা লিপি- 

বন্ধ করতে থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয় জীবনের প্রয়োজনের দিক সাহিত্যে 
তুলে ধরতে চেষ্টা করছেন। হেমচন্দ্র, নবীনমন্্র প্রভৃতি দেশপ্রেমমূলক কবিতা 
রচনা করছেন। যেগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ম্যাট্ুসিনি, গ্যারিবল্ডির জীবনী 
প্রভৃতি রচনা করছেন। দেশপ্রেমের একটা অস্কৃল হাওয়া! এই সময়ে দেশের 
উপর দিয়ে বইছে। মাঝে মাঝে ইংরেজের বিপক্ষ অপেক্ষা মুসলমান- 

বিরোধী হয়ে উঠছে। এই সব রচনার মধ্যেই আগামী দিনের কল্যাণের 
বীজ রোপিত হয়েছে। 

বিরুত-রুচির ঝড় লোকদের কাছে আবর্জনাময় পুরানে৷ জিনিস ছিল অতি 

মূল্যবাঁন। তার বিগ্যান্ন্দর পালা শুনছেন। তরজা গান, খেউড় গান ন! 

হ'লে তাদের চলছেন] । 

তনংনবাদপজেন্ল প্রক্ভান্ব 

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যে বাড়ল গ্য রচনা চলেছিল প্রাচীন- 
পদ্থীদল সেই গদ্য রচনার বিরুদ্ধতা করেছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য অন্গকরণে 

যখন বাঙলা দেশে সংবাদপত্রের আবির্ভাব ঘটল তখন বাঙালী গন্ঠভাষা 
ও সাহিত্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে । শ্রীরামপুরের মিশনারীদের, বিশেষ 

ক'রে কেরীর চেষ্টায় সংবাদপত্রের আবির্ভাব সম্ভাবনা! দেখা দেয়। ১৮১৮ সালে 

দিগদর্শন ও সমাচার দর্পণ প্রকাশিত হয়। প্রথমখানি মাঁসিকপত্র এবং 

দ্বিতীয়খানি সাপ্তাহিকপত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়। এরই কাছাকাছি সময়ে 

গঙ্গীকিশোর ভট্টরাচাধ “বেঙ্গল গেজেট; বা বাঙাল গেজেটি প্রকাশ করেন। 

বোধ হয় এটাই বাঙালীর দ্বারা প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র । 
ংবাদপত্রের আবির্ভাব বাঙালীকে আত্মসচেতন করে তুলল। সমাজ ও 

তার নানাসমস্তা প্রভৃতি এই সংবাদপত্রে আলোচিত হয় । বাঙালী তখন 

থেকে বাইরের দেশ-বিদেশ সম্বন্ধে ভাবতে শুরু করে । আগে সাহিত্য মুখ্যত 

গুরুগভীর পগ্ভেই রচিত হত। কিন্তু সংবাদপত্রের আবির্ভাবে গছ্ভের একট 

সহজ ও সাবলীলরূপ দেখা দেয়। বাঙ্ল1 গন্যের ষে সহজ রূপটি আজ 
আমাদের চোখে পড়ে তার প্রস্ততির মূলে সংবাদপঞ্জের দান অনেকখানি। 
রামমোহন কয়েকটি পুস্তিকা রচনা! ছাড়া বেশীর ভাগ প্রবন্ধ সংবাদপত্রেই 

শশা সি 
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লিখতেন। নানা রকম মতবাদের উতদ্তবে নান! সংবাদপত্রও আবির্ভূত হতে 

থাকে । উদ্দার মতাবলম্বী ও গোঁড়া হিন্দুরা নানারকম সংবাদপত্র প্রকাশ করতে 

থাকেন। এই সময় 'সংবাদ কৌমুদী? (১৮২১) ও “সমাচার চক্জিকা” (১৮২২) 
প্রকাশিত হয়। রামমোহন "সংবাদ কৌমুদীর' সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন । 
“সমাচার চন্দ্রিকা, তখনকার যুগের রক্ষণশীল প্রাচীন-পন্থী বাঙালীর মুখপত্র 
ছিল। এর সম্পাদক ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । রামমোহনের সঙ্গে 

তিনি সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ধর্মবিষয়ে তর্কবিতর্কে যোগ দিয়েছিলেন। ভবানীচরণ 
একদিকে বাঙালী বড়লোকদের বিজ্রপ করছেন, অপরদিকে হিন্দু-রক্ষণশীল 

সমাজের পক্ষ নিয়ে রামমোহনের সঙ্গে মসী-যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। ভবানী 
চরণের “নববাবু বিলাস' সে যুগের একখানি উল্লেখযোগ্য রচনা । এছাড়া 

'বঙগদূত” 'জ্ঞানান্বেষণ” প্রভৃতি সংবাদপত্রও প্রকীশিত হয়। ১৮৩১ খ্রীষ্টাকের 

দিকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের "সংবাদ প্রভাকর" প্রকাশিত হয়। এই পঞ্রে গন্ঠ 

এবং পদ্য রচনা! ছুইই থাকত। ঈশ্বরগুধ 'সংবাদ প্রভাকর+ দ্বারা অনেক 
সাহিত্যিকের সাহিত্য রচনার পথ স্থগম করে দিয়েছিলেন। পুরাতন ও নতুন 

ছুই ধারার যথাসম্ভব সামগ্রস্ত রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন ঈশ্বরগুপ্ত মহাশয় । 

তক্ভরনোধিনী পতিকা 

সে যুগের সংবাদপত্রের ইতিহাসে তত্ববোধিনী পত্রিকার (১৮৪৩) স্থান 

অনেক উচ্চে। ইংরেজ আগমনের পর বাঙলা দেশে ও সমাজে যে ধর্ম-শৈথিল্য ' 
প্রভৃতি দেখ! দিয়েছিল, যে ছুর্বলতা বাঙালীর মৌলিকতাকে বিলোপের পথে 
নিয়ে যাচ্ছিল, সেই ছুর্যোগের মুহূর্তে রামমোহন এসে এঁক্য বোধের আহ্বান 

জানান। .রামমোহনের পরে গ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের বাগ্রতা দেখে দেশকে আত্মস্থ 

করবার জন্ত তখনকার মধ্যবিত্শ্রেণীর মধ্যে একটা উৎসাহ দেখা দেয়। 

অক্ষয়কুমার দত্ত এ সময় 'আত্মীয়সভা+ প্রতিষ্ঠা করেন । মহবি দেবেজ্নাথের 

সঙ্গে থেকে তত্ববোধিনী সভা স্থাপনে ও তত্ববোধিনী পঙ্জিক। প্রকাশ করার 

ব্যাপারে অক্ষয়কুমার তাকে যথেষ্ট সাহাষ্য করেন। বল্তে গেলে এই সভার 

তিনিই ছিলেন কর্ণধার । রামমোহনের আদর্শ ও নব্য বজ সমিতির যুক্তিবাদ 
থেকে তিনি এই প্রেরণা লাভ করেন। তখন গ্রীষ্টধর্মের প্রচার খুবই 

চলেছিল। তার প্রবল জোয়ারের বেগকে ঠেকাবার জন্ত এই সভা! ও পত্রিকার 
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বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বিশেষ করে রামমোহন যে সর্বজনীন ধর্মবোধ, 

যে জাতীঘ্নতাবোধ জাগিয়ে তুলেছিলেন তাকে আরও বলিষ্ঠতর করবার 
প্রয়োজন মহযি দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় অন্থভব করেন। 

তাকে সুন্দর ও সার্থক ক'রে গড়ে তোলবার উতৎসাহও তাদের দুজনেরই 

ছিল। এই তত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকার জীবনকে দরদ দিয়ে দেখার 

ও জাতীম্ন জীবনকে প্রকৃতিস্থ করার আগ্রহ, ব্রাহ্ম ও হিন্দু উভয় দ্লকেই 

আরুষ্ট করে। বিশেষ ক'রে তখনকার শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রণী এই পক্জিকাকে 

কেন্দ্র করে আত্মপ্রকাশ করেন। তত্ববোধিনী সভা ও পত্তিকার সঙ্গে 

ধার! সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাদের মধ্যে মহষি দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, রাজ- 

নারায়ণ বন্থ, ঈশ্বরগুপ্ত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুস্থদন 
দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাঁজেন্দ্রলাল মিজ্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 

তত্ববোধিনী পত্রিকাতে ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের আলোচন! 

প্রকাশিত হ'ত। সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে, এ পত্রিকায় লেখা 

বাছাই করার জন্য বিচারক-সমিতি ছিল এবং যেকোনো! বিষয় পত্রিকায় প্রকাশ 

করবার পুর্বে নিজেদের মধ্যে তার আলোচনা ক'রে তবে ছাপানো হ”ত। 

স্ত্রী শিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা নিয়েও রচনা থাকত । তত্ববোধিনী সভার মুখ্য উদ্দে্ঠয 
ছিল একদিকে “ইয়ং বেঙউলের, অতিরিক্ত ইংরেজিয়ানার বিরুদ্ধে প্রচার কার্ধ 

চালানো- অপর দিকে হিন্দগৌড়ামির অনিষ্টতার শ্বরূপ প্রকাশ করা। 

তত্ববোধিনী সভার সভ্যদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যুক্তি-প্রবণতা । অক্ষয়কুমার 

এ বিষয়ে সকলের চেয়ে অগ্রণী হিলেন। মহষি দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের 

মধ্যে মাঝে মাঝে মতের অমিলও ঘটুত। মহষি দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমার 

সন্বদ্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন “আমি কোথায়, আর তিনি কোথায় । আমি 

খু'ঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ; আর তিনি খুঁজিতেছেন 
বাহ্বস্তর সহিত মানব প্রকৃতির কি সম্বন্ধ/। আকাশ পাতাল গ্রভেদ।” 

এই উক্তি থেকে মনে হয়, তত্ববোধিনীকে কেন্দ্র ক'রে তখন দুটি বিভিন্ন 

ভাবধারাও প্রবাহিত হচ্ছিল। মহষি দেবেন্দ্রনাথ তার বিরুদ্ধব-ভাবধারা সম্বন্ধে 

আশঙ্কান্বিত হয়েছিলেন। অক্ষয়কুমারের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, যুক্তিনিষ্ঠা 
মহধির মতের হয়ত ততট! অন্কূল ছিল না। তত্ববোধিনী সভার অন্যতম সভ্য 

বিদ্তাসাগর মহাশয়ের মধ্যে যুক্তি-নিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবোধও প্রগাঢবূপে 
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দেখা দিয়েছিল। মহধি দেবেজ্রনাথ ছিলেন আত্মসমাহিত আদর্শ পুরুষ । 
ধর্মের ভেতর দিয়ে জাতিকে আত্মস্থ করতে গিয়ে ধর্মকে জীবনের একমাজ্জ 
লক্ষ্য করে তিনি ভাব সমাধিস্থ হয়ে ছিলেন। তবুও এই ভাবুক জীবনে ষে 
ইংরেজ বিছেষ দেখ! দিয়েছিল তা তার জাতীয়তাবোধেরই লক্ষণ বল! 
যায়। ১৮৪৩স্রীষ্টান্বে তত্ববোধিনী পত্রিক। প্রকাশের পর ব্রাহ্ম ও হিন্দু মধ্য- 
বিত্বদের, বিশেষ করে কলিকাতা কেন্দ্রিক শিক্ষিত মধ্যবিত্বদের ভাববৈ শিষ্টয 
ও উন্নত মননশীলতার একটি পরিচয় পাওয়। যায়। এই তত্ববোধিনীর প্রভাব 

তত্ববোধিনী-সভার প্রায় সব সভ্যদের উপরেই অঞ্পবিস্তর লক্ষিত হয়। 
ডাঃ রাজেন্দ্র লাল মিত্রের “বিবিধার্থ সংগ্রহে” এই প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে 

বিদ্যমান। এবং এই ভাবধারার প্রভাব পরবর্তা কালের হিন্দুসংস্কারপুর্ণ 
সাময়িক পত্রগুলিতেও লক্ষ্য করা যায়। এক কথায় বলতে গেলে 

তত্ববোধিনী তখনকার নবজাগ্রত বাঙালী সমাজের চিন্তার খোরাক 
জুটিয়েছিল। 

উনবিংশ শতাব্দীর লক্ষণ ও ঝোক সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে এখানে 

প্রসঙ্গত কয়েকখানি সংবাদপত্রের উল্লেখ করেছি। পরের দিকে যথারীতি 
ংবাদপত্রের ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা কর! যাবে । 

ভ্রা্াআাশ্োতম্ন 

এ সময়ের ব্রাঙ্ম-আন্দোলন এবং ব্রঙ্গ-ধর্ম ও সমাজ্জ সম্বন্ধে আমাদের কিছু 

জানা প্রয়োজন । কারণ উনবিংশ শতাব্ধীর সমাজ ও সাহিত্যে এই 
আন্দোলনের প্রভাব অনেকখানি । ধারা এই আন্দোলনের যাথার্থ উপলব্ধি 

করে সাহিত্য রচনা করেছেন এবং ধারা এই আন্দোলনকে খ্রীষ্টানী ব্যাপার 

বলে ঠেকাতে গিয়ে সাহিত্য স্থষ্টি করেছেন-_-উভয় দলই সমাজের ভালো- 

মন্দের দিকে দৃষ্টি রেখে সাহিতা সৃষ্টি করবার প্রয়াস পেয়েছেন। নান! 

বাদ-প্রতিবাদ, যুক্তিবিচার করতে গিয়ে উভয় পক্ষই বাঙলা! সাহিত্যের 
কলেবর বুদ্ধি করেছেন। বাঙালীজাঁতি ধীরে ধীরে যে মুক্তি-কামন। নিয়ে 

এগিয়ে যাচ্ছিল ত্রাহ্গ-আন্দৌলন সেই এগিষে যাবার পথে অনেকখানি সহায়ত 

করেছে । রামমোহন থেকে যার শুরু, কেশবচন্দ্রেই তাঁর শেষ হয় নি। 

রামমোহন থেকে মহধি দেবেকজ্নাথ এবং তারপর ক্রদ্ধানন্দ কেশবচন্দ্র--এ দের 



২৭২ বাঙ্ল। সাহিত্য পরিক্রম! 

মধ্যে দিয়ে ব্রাক্ম-আন্দৌলন পরিবর্তনের পথ বেয়ে চলেছিল। পরের দিকে 

এই-জার্দোলন বিপ্লবের অগ্নিযুগেরও অনেকখানি সহায়ক হয়। 
ব্রা্ম-আন্দোলন শুধু নিরাকার পরমব্রদ্ষের আনন্দ ব্ূপকে জানবারই 

আন্দোলন ছিলন1, এই আন্দোলন তখনকার প্রগতিীল মনের যুক্তি-নিষ্ঠার, 
জাতীয় সচেতনতার, স্বদেশপ্রেমের আন্দোলন । তারা বুঝেছিলেন বাঙালীর 
তথা সমগ্র ভারতবাসীর নৈরাশ্কে ও তদ্জনিত ছুঃখকে দূর করতে হলে 
বলিষ্ঠ জীবনাদর্শ স্থাপন একান্ত দরকার । ক্রাহ্ম-ধর্মের মধ্যে সে বলিষ্ঠ 

ভাবাদর্শটি ছিল। 
পাশ্চাত্য ইতিহাস ও জীবনদর্শনের আদর্শে অনুপ্রাণিত রামমোহনের 

ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গী মহষি দেবেন্দ্রনাথে এসে একটু ভিন্ন পথ অবলম্বন করে । 

মহর্ষি জাতিবৈষম্য কিছুটা মানতেন। কেশবচন্ত্র প্রভৃতি যুবকেরা বললেন, 

“জাতিভেদ মানা চলবেনা। মতানৈক্য ঘটায় কেশবচন্দ্র ভারতবর্ধীয় ব্রাঙ্গ- 
সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তার দলের সবাইকে নিয়ে সার ভারতে ব্রাক্গ- 
ধর্ম প্রচার করতে থাকেন। কেশবচন্দ্র যে ধর্ম প্রচার শুরু করেন, তার পেছনে 

পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার প্রেরণাও ছিল। কেশবচন্ত্র হয়ত এসম্বদ্ধে ততটা! 
সচেতন ছিলেন না। তিনি পৌত্তলিকতার অসারতা প্রমাণ করছেন। মূর্তি 
'পুজার জায়গাঁয় হয়ত নিরাকার ত্রদ্ষের সাধনা চলছে । কেশবচন্দ্র হিন্দু, 

মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, পারসী প্রভৃতি প্রত্যেক জাতির ধর্ম-বিশ্বাসের 
ভালোটা গ্রহণ করে প্রত্যেক ধর্মের “একত্ব” প্রমাণে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন । 

পরের দ্রিকে অবশ্ঠি তার সঙ্গে তার শিশষ্তদেবক অনেকের মতবিরোধও ঘটে 

ছিল। কেশবচন্ত্র জাতিভেদ একেবারে তুলে ৫দন। কেশবচন্দরের ব্রাদ্মদমাজ 
হয়েছিল সাধারণের ত্রাঙ্মলমাজ। কেশবচন্দ্রের পরে শিবনাথ শাস্ত্রী, আন্ন্দ 
মোহন বন্থু প্রভৃতির চেষ্টায় সাধারণ ব্রাঙ্ষদম্জের আরও প্রসার ঘটে। 

কেশবচন্দ্র নিজেকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলে মনে করতেন এবং অবতারবাদ 

ইত্যাদি প্রমাণ করবারও চেষ্টা করতেন। । 
শিবনাথ শান্ত্ী প্রভৃতি আরও একটু প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ত্রাঙ্গ ধর্ম 

গ্রহণ করেন। তীদের হাতে ব্রাক্ম ধর্ম ও সমাজের বেশ |কিছুট1 পরিবর্তন ঘটে । 
এরা আর শুধু জাতিভেদ তুলে দেওয়! নিয়েই রইলেন 'না, রাজনীতি সম্বন্ধে 
তারা সচেতন হয়ে উঠলেন । শিবনাথ, আনন্দমোহন, হরেজনাৎ বন্দ্যোপাধ্যায় 

হি 



ব্রাঙ্গ-আন্দোলন ২৭৩ 

প্রস্তুতির এঁকাস্তিক চেষ্টায় ১৮৭৬ সালে “ভারত সভা? স্থাপিত হয়। সে 
যুগে ব্রাঙ্ম সমাজ ও ভারত সভার মধ্যে একটা যোগনুত্র ছিল। তখন ধারা 
্রাঙ্মধর্মে দীক্ষা নিতেন তারা দেশের শ্বাধীনতার জন্ত সংগ্রাম করার, জাতিভেদ 
দুর করার জন্য প্রাণাস্ত চেষ্টা করার সংকল্প গ্রহণ করতেন। অস্ব চালন। 

শিক্ষার বিষয়েও সংকল্প গ্রহণের নিয়ম ছিল। এই সংকল্প গ্রহণের মধ্যে মুক্কি- 
কামী বাঙালী মনের পরিচয় পাই। এদের প্রচেষ্টায় ছাত্রসমাজও স্থাপিত 

হয়। নে যুগে ইংরেজের ওপনিবেশিক সাম্রাজাবাদের বিরদ্ধে এরা স্পষ্ট 
প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। বিংশ শতাব্দীর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন প্রভৃতিতে 

তারা অগ্রণী ছিলেন এবং তার জন্য তাদের যথেষ্ট নিগ্রহও ভোগ করতে 

হয়েছিল। এদের উদ্ারনৈতিক সর্বজাতি-মিলনকামী মনোভাব আরও 

স্থষ্পষ্ট হয়ে ওঠে তখনই যখন আনন্দমোহন বন্থ মহাশয় ব্রিটিশ 

ভেদনীতির বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানকে এক হয়ে দাড়াবার জন্য আহ্বান 
জানিয়েছিলেন । 

কিন্তু এই ব্রাহ্গ-আন্দোলন তখনকার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে যতখানি 

জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল সাধারণ দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে ততখানি হতে 

পারেনি। আমরা আগেই বলেছি, অনেকে এই আন্দোলনকে খ্রীষ্টানী 
ব্যাপার বলে মনে করতেন। গোঁড়া হিন্দুরা তখন যথাসম্ভব ব্রাঙ্মদের পরিহার 

করে চলতেন, এবং তাঁরা বেশী ক'রে “হিন্দুয়ানীর দ্রিকে ঝুকে পড়েন । 

সমাজের সর্বস্তরে ব্রাহ্ম-আন্দোলনের সুস্পষ্ট রূপ ধরা না! পড়াতে এই 

আন্দোলন খুব বেশী দূর এগোতে পারেনি । বরং এই আন্দোলনের গতিবেগ 
আরও একটু মন্থর হ'ল বিংশ শতাবীতে এসে । কারণ তখন যুগচিত্ত আরও 
আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে, এবং ত্রাক্গধর্মের মুল বক্তব্য তখন হিন্দু সমাজেও 

সহজভাবে গৃহীত হয়েছে । তখন ধর্মের আবরণে মানুষের জাতীয়তাবোধ 

জাগাবার প্রয়োজন কমে এসেছে । বাঙলার মানুষ বুঝতে পেরেছে অতীতের 

দুর্বলতার স্বরূপটি । 

উনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে শিল্প-বাঁণিজ্যের প্রসার ঘটে । নতুন কঙ্- 

কারখান। দেখা দেয়। শ্রমিক মজুরের আবির্ভাব ঘটে। চাষীরাও আপন 

ভাগা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে । ইংরেজ শাসনের আড়ালের চক্রান্তের 

স্বর্ূপটি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে । 
১৮ 



২৭৪ বাঙজা সাহিত্য পরিক্রমা 

জনসাধারণও আগের চাইতে সংগ্রামশীল হয়ে উঠেছে । এই সময়ে ত্রাঙ্ম- 

আন্দোলনের প্রয়োজন কমে আসাতে শুধু একটা ধর্মমত হিসাবেই ক্রাক্ষধর্ম 
থেকে গেল। তবুও একথা ঠিক, যে সময়ে ব্রাহ্ম-আন্দোলন দেখা দিয়েছিল, 

সে সময় এই আন্দোলনের একান্ত প্রয়োজন ছিল। এবং জাতির অন্ধকার 

মুহূর্তে এই ব্রাঙ্ম-আন্দোলন তাকে এগিয়ে যেতে সাহাধ্য করেছে । এদিক 
থেকে ব্রান্ম-আন্দোলন, ব্রাঙ্মধর্ম ও ব্রাহ্মলমাজের দান অনেকখানি । 

আঞ্চুনিক্ গাল 

্রাহ্ম-আন্দোলন দানা বেধে ওঠার আগেই বাঙলা সাহিত্যে আধুনিকতার 
আভা দেখ! দিয়েছে । বিশেষ করে বাঙালী যখন ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে, 
পরিচিত হ'ল, তখন থেকে তার মধ্যে এক নতুন জীবনরসবোধ জেগে ওঠে। 

ইংরেজি সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বাঙালী অস্তরে এক নতুন সাড়া 
জাগিয়ে তোলে । উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর দেশাত্মবোধ, জাতি প্রীতি 
প্রভৃতি ইংরেজ সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হবারই শুভফল। 

দেবতার মাহাত্মা-কীর্তনই ছিল প্রাচীন যুগের বাঙ্ল! সাহিত্যের প্রধান 
লক্ষ্য। এরই ফাকে ফাঁকে সে যুগের সমীজ পরিবেশ কিছু কিছু প্রকাশ 

পেয়েছে । সঞ্চদশ-অষ্টাদশ শতক থেকে কিছু কিছু রোমান্টিক রচনার পরিচয় 

পাই। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে সাহিত্যে যে বিকৃতি দেখা 

দিয়েছিল তার অবসান ঘটল ইংরেজি সাহিত্যের আবির্ভাৰে । ইংরেজি 

সাহিত্া প্রথম ঘটাল মানসিক পরিবর্তন । তারপর নান! সমাজ-সংক্কার চেষ্টার 
মধ্যে দিয়ে সাহিত্য একটি নতুন রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে । 

উনবিংশ শতাব্দীতে নতুন ধ্যান-ধারণার ফলস্বরূপ বাঙ্ল! উপন্তাঁস, নাটক, 
ছোটগল্প, প্রবন্ধ সাহিত্য, কাব্য প্রভৃতি রচিত হতে থাকে । গন্ সাহিত্যের 
আবির্ভাব আধুনিক যুগের সাহিত্যের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য । মান্থষের দৃষ্টি- 
ভঙ্গীও ধীরে ধীরে যুক্তিপুর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত হয়ে ওঠে । উনবিংশ শতাবীর 

বাঙলা গ্ঠ সাহিত্যের প্রথম পর্বে আমরা সাহিত্য রচয়িতাদের সংস্কারমূলক 
মনের পরিচয় পাই। তবে সে সব রচন। ষে একেবারে সাহিত্য-রস বহির্ভূত 

একথা জোর করে বল! যায় না। প্রাকৃ-বক্কিমপর্বের গগ্ধ সাহিত্য আলোচনা 

করলে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে। 



এম্ুগেন্র গছ্য কনা 

আলোচ্য কাব্যের লেখকদের মধো অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের ( ১৮২*- 
১৮৮৬খ্বী: ) উল্লেখ পুর্বেই করেছি । অক্ষমকুমার সে যুগের চিন্তাশীল লেখকদের 
মধ্যে অন্যতম। তিনি প্রায় বারো বৎসর তত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদনা 
করেন। অক্ষয়কুমার “বাহাবস্তর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার (ছুই খণ্ড-_ 
প্রকাশকাল ১৮৫২, ১৮৫৩ ), চারুপাঠ ( তিন ভাথ্, ১৮৫২, ১৮৫৪, ১৮৫মগ্রীঃ), 

ধর্মনীতি (১৮৬) প্রভৃতি রচনা করেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ “ভারতবর্ষীয় 
উপাসক সম্প্রদায়, ছুই খণ্ডে (১৮৭০, ১৮৮৩) প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমারের 

পাণ্ডিত্য খুবই ছিল। কিন্তু তার রচনা মুখ্যত যুক্তিমূলক হওয়াতে তাতে 

কাবা-উন্মা্দনা তেমন ছিল না। যুক্তিপুর্ণ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং বক্তব্য 

বিষয়ের সহজ ও অনাড়ছ্বর প্রকাশ তার রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য 

এ যুগের শ্রেষ্ঠ সমীজসেবী ও সাহিত্য সাধক হচ্ছেন নিত্যস্মরণীয় ঈশ্বরচন্ত 
বি্ভাসাগর মহাশয় (১৮২০-৯১ত্বীঃ)। মানুষ হিসাবে বিদ্যাসাগর মহাশয় 

ছিলেন অত্যান্ত নিয়মনিষ্ঠ, উদার, অনাডনম্বর, বাইরে কঠোর কিন্তু অন্তরে 

কোমল । বাঙ্লার জীর্ণ সমাজের সংস্কার সাধনে তিনি তৎপর । হিন্দু সমাজের 
মধ্যে থেকে হিন্দু-আচাঁর পালন করে তিনি হিন্দ্ধর্ম ও সমাজের যাবতীয় 

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। স্বজাতিপ্রীতি তার চরিত্রের একটি 

মহৎ গুণ ছিল। সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রে তার ছিল অসাধারণ পাত্ডিত্া, 

অপর দিকে নতুন ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গেও তিনি যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন। 

বাঙলার নারীদের বাল্য-বৈধব্য ও বাল্য-বিবাহের বিষময় পরিণাম তার 
অন্তরকে ব্যথিত করেছিল। এরই প্রতিকারকল্পে তিনি বিধবা-বিবাছের 

স্বপক্ষে এবং বালা-বিবাহ ও বহু-বিবাহের বিরুদ্ধে শত বাধ! সত্বেও তীব্র 

প্রতিবাদ জানিয়ে আপন যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার 

মাতা ভগবতীদ্দেবীর দ্রেবতুল্য চরিত্র তার ওপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার 
করেছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের দয়া, ভালোবাসা কখনও ছোট বড়োর পার্থক্য 

মানেনি | বিশেষ করে তত্ববোধিনীর সংস্পর্শে এসে তার মন আরও প্রশস্ততর 

হয়েছিল। দেশের গ্রতি এতখানি ভালোবাসা একমাত্র বিদ্যাসাগরের পক্ষেই 

সম্ভব ছিল। বাঙালীর শিক্ষার প্রসার সম্বন্ধে, বিশেষ করে স্ত্রীশিক্ষার সম্বন্ধে 

[তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন । 



২৬ বাঙ্লা সাহিত্য পরিক্রমা 

একদিকে তিনি যেমন সমাজসেবা করে গেছেন, সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা ভাষা 

ও সাহিত্যের সংস্কার ব্যাপারেও তিনি অগ্রণী ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই 
বাঙল। গদ্ঠ ভাষায় প্রথম স্থর ও ছন্দ সম্বন্ধে সবাইকে সচেতন করে তোলেন । 

পুর্বে বাউলা ভাষা বড়োই জটিল ও আড়ষ্ট ছিল। ভিনিই নানা পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে সেই ভাষাকে সাহিত্যের সার্থক বাহন করে তোলেন। 
'আলালের ঘরের দুলাল” আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্ধিমচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 

ভাষা সম্বন্ধে বলেছেন, “এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন 

বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছুটা সংস্কার প্রাঞ্ধ হইল। ইহা-। 

দিগের ভাষা! সংস্কৃতান্ুসারিণী হইলেও তত ছুর্বোধ্যা নহে। বিশেষত বিছ্যা- । 

সাগর মহাশয়ের ভাষা অভি স্থমধুর ও মনোহর | তাহার পুর্বে কেহই এবপ 
স্থমধুর বাঙ্ল1 গছ লিখিতে পারে নাই, এবং তাহার পরেও কেহ পারে নাই।, 

ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্লার সমাজে বিদেশী স্বার্থের যে ধাক্কা 
এসে জাতীয় ভিত্তিকে নাড়া দিচ্ছিল তিনি তার সম্বদ্ষেও যথেষ্ট সচেতন 

ছিলেন। বিদ্যামাগর মহাশয়ের বেশীর ভাগ রচনাই অগ্থবাদমূলক। কিন্ত 
এই অনুবাদ মৌলিকতার দাবী করতে পারে । বিধবা-বিবাহ ও বহ-বিবাহ 
বিষয়ক পুস্তিকায় তার দৃঢ় ও বলিষ্ঠ মনের পরিচয় পাওয়া ষাঁয়। 

বিদ্যাসাগর প্রথম 'বান্থদেবচরিত” রচনা করেন। ফোর্ট উইলিয়ম 

কলেজের কতৃপক্ষের মনোমতো না হওয়ায় বইখানি ছাঁপ1 হয়নি। তারপর 

বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭), বাঙলার ইতিহাঁস (১৮৪৮), শকুস্তল। (১৮৫৪), 
কথামাল! (১৮৫৬), চরিতাবলী (১৮৫৬), মহাভারতের উপক্রমণিক! (১৮৬০), 

সীতার বনবাস (১৮৬০), আখ্যানমঞ্জরী (১৮৬৩, ১৮৬৮), ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯) 

প্রকাশিত হয়। এছাড়া “সংস্কৃত ভাষ! ও সংস্কৃত সাহিত্য শান্ত্রবিষয়ক প্রন্তান 
(১৮৫৩), “বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক গ্রস্তা) 
(ছুইখণ্ড ১৮৫৫ ), “বস্থবিবাহ রহিত হওয়! উচিৎ কিনা এতঘ্বিযয়ক বিচার 

(ছুইখণ্ড ১৮৭১, ১৮৭৩), প্রভৃতিও রচনা করেছিলেন । ' 

বিষ্ঞাসাগরের রচনার সব চেয়ে বড়ো গুণ এই, তিনি বিষয়বস্র টা 

সম্বদ্ধে অবহিত ছিলেন। যখন মহাভারতের উপক্রমণিকা, সীতার বনবা 
লিখছেন তখন ভাষার ধ্বনিরূপ যে রকম, শকুস্তল] রচনার নময় তার চে 

অনেক সহজ ও সরল ভাষার রূপটি লক্ষিত হয়। বিভ্যাসাগর মহাশয়ের অন্থুব ) 



এযুগের গন্ঠ রচনা ২৭৭ 

সাহিতাকে আক্ষরিক অন্থবাদ বলা সঙ্গত হবেনা, তাকে ভাবান্বাদ বলা 
যেতে পারে। “রিতাবলী' ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট পরিচয়ের 
সার্থক নিদর্শন। ভ্রান্তি বিলাস; (509122905% ০0£ 5,0015-এর ভাবাচ্ছবাদ। 

বি্যাসাগরের হাতে যে ভাষা ও সাহিতা নবজন্মলাভ করল তার প্রভাব 

রাজনারায়ণ বস, তারাশঙ্কর তর্করত্ব, রাজেক্্লাল মিত্র, রাজু 

বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্প সিংহ প্রভৃতির রচনার মধ্যে 
বিদ্যমান । 

তখনকার রক্ষণশীল দল যে সংস্থা স্থাপিত করেছিল, তার দ্বারা তার শুধু 

ব্রাহ্মসমাজ ব1 ইয়ং বেঙ্গল দলেরই বিরুদ্ধতা করত না, প্রাচীন কুসংস্কারের 

বিরোধী বিছ্যাসাগর মহাশয়েরও বিরোধিতা করত । বাঙালীর চিন্তার দীনতা ও 

জীর্ণ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি এক দাড়িয়ে বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে সংগ্রাম করে 

গেছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে 

গিয়ে বলেছেন, “আমাদের এই অবমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মতো! এমন 
অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল, আমরা বলিতে 

পারি না। কাকের বাসায় কৌকিলে ভিম পাঁড়িয়া যায--মানব ইতিহাসের 

বিধাতা সেইব্ধপ গোপনে কৌশলে বঙ্গভূমির প্রতি বিদ্যাসাগরকে মাম্থষ 
করিবার ভার দিয়াছিলেন।” 

সেইজন্য বিদ্যাসাগর বঙ্গদেশে একক ছিলেন৷ এখানে যেন তাহার 

স্বজাতি_-সোদর কেহ ছিল না। এদেশে তিনি তাহার সমযোগ্য সহযোগীর 

অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়। গিয়াছেন।, (চারিক্র পুজা) 

এই সময়ে মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ( ১৮১৭-১৯০৫ খ্রীঃ) বাঙালী সমাজের 

উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করেন । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অশিক্ষার 

£খই বাঙালী জীবনের বড়ো দুঃখ ছিল। তখন জনসাধারণের শিক্ষার 

ব্যাপারে সরকারকে যারা সচেতন করে তোলেন তাদের মধ্যে মৃহধি 

ছিলেন পুরোভাগে । বিগ্যানাগরের মতো তিনিও জনশিক্ষা, বিশেষ করে 

স্্রীশিক্ষা, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি নিয়ে “সমাজোক্সতিবিধায়িনী স্থহদ্ সমিতি'র 
মাধ্যমে আন্দোলন করেছিলেন । তার এই সমিতির মধ্যে প্যারীচা্দ মিজ্স, 

হরিশচন্দ্র মুখার্জি, রাজেজ্জলাল মিত্র, গৌরদাস বসাক, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি 

দিকৃপালর সভ্য হিসাবে ছিলেন। মহষি-প্রতিষ্ঠিত তত্ববোধিনী সভা ও 
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তত্ববোধিনী পত্রিকার কথা পুর্বে উল্লেখ করেছি। শাস্তিনিকেতন আশ্রম 

প্রতিষ্ঠাও তার এক মহৎ কীতি। 
রাজা রামমোহন বায় ষে আদর্শে ব্রাহ্ম সভ। প্রতিষ্ঠা করে যান মহুষি 

দেবেন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল সমীজ-ব্যবস্থায় সে আদর্শকে অনুসরণ করার, এবং 

তিনি তা সার্থকভাবে করেও ছিলেন। তিনি ব্রাহ্গধর্মকে হিন্দুধর্ম থেকে 

আলাদ। করে দেখেন নি। তার মতে “হিন্দু-সমাজের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন থাকিয়! 

যাহাতে হিন্দু রীতিনীতি ক্রাহ্মধর্মের অনুযায়ী হয়, চেষ্টা করিতে হুইবে। 

্রাঙ্গধর্মের তত্ব বিষয়ে তার সঙ্গে ব্রদ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের মতবিরোধ হয়। ক 
শেষপধস্ত কেশবচন্দ্রের প্রতি তার ন্েহ অটুট ছিল। 

্রাহ্ধর্ম ও ত্রান্ম-সমাজের উন্নতিকল্পে মহধিকে লেখনী ধারণ করতে হয়। : 

তিনি ব্রাহ্ম ধর্মগ্রন্থ) আত্মতত্ব বিদ্যা গ্রভৃতি রচনা করেন। তার বক্তৃতাগুলি 

ত্রাঙ্গধর্মের মত ও বিশ্বাস” “কলিকাতা ব্রাহ্গ-সমাজের বক্তৃতা» 'ব্রাহ্ম-ধর্মের 

ব্যাখ্যান প্রভৃতি নামে পুন্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। তাঁর “আত্ম- 

জীবনী, গ্রন্থথানি বাঙ্ল1 সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ । সে যুগে বাঙ্ল! ভাষার 
এরকম স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল প্রকাশ খুব কম লেখকের রচনায় পাওয়া গেছে। 
ভাবগান্ভীর্য তাঁর রচনার একটি প্রধান গুণ। 

এইসঙ্গে 'আলালের ঘরের দুলাল” রচয়িতা প্যারীাদ মিত্র বা টেকা? 

ঠাকুরের নাম (১৮১৪-১৮৮৩ খ্রীঃ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । প্যারীাদ 

হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং খুব সম্ভবত ডিরোজিও তাঁর সময়ে কলেজের 

অধ্যাপক ছিলেন। প্যারী্াদ গতানুগতিক ভাষারীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন 
করেছিলেন। এবং ভাষা! কি রকম হলে পর সর্বজনগ্রাহ হ'তে পারে তার 

পরীক্ষা হ'ল 'আলালের ঘরের ছুলাল+ (১৮৫৮)। “বাঙলা সাহিত্যে প্যারীষ্ঠাদ 
মিত্রের স্থান? প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, “***তিনিই প্রথম ইংরাজী ও সংস্কতের 

ভাগ্ারে পুর্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্ঠাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া, স্বভাবের 
অনস্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন ।***--বাঙ.লা 
ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের “কাদঘ্রীর অনুবাদ, আর এক সীমায় 

প্যারীাদ মিত্রের 'আলালের ঘরের ছুলাল। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় 
রচিত নম়। কিন্তু “আলালের ঘরের ছুলালের' পর হইতেই বাঙালী লেখক 

জানিতে পারিল যে, এই উভয্ন জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ ছ্বার এবং 

| 
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বিষয়ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পত1 দ্বারা, আদর্শ বাঙ্ল। গন্ডে 

উপস্থিত হওয়া যায়। প্যারীঠাদ মিত্র, আদর্শ বাঙলা গন্ের স্যাষ্টিকর্ত। নহেন, 
কিন্তু বাঙলা গছ যে উন্নতির পথে যাইতেছে প্যারীচাদ মিত্র তাহার প্রধান 
ও প্রথম কারণ। ইহাই তীহার অক্ষয় কীতি।, 

প্যারীষ্াদের রচনার উপকরণ সম্বন্ধে বঙ্কিম বলছেন, **..*.তিনিই প্রথম 
দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে,_-তাহার 

জন্ত ইংরেজী বা সংস্কৃতির কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম 

দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত হুন্দর 

পরের সামগ্রী তত স্বন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি 

সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্ল! দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙলা দেশের কথা 
লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের 

আদি 'আলালের ঘরের দুলাল? । 

'রামতচগ লাহিড়ী ও তত্কালীন বঙ্গসমাজ'গ্রন্থে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় 
আলালের? ভাষ! সম্বন্ধে বলেন, “আলালের ঘরের ছুলাল বঙ্গনাহিত্যে এক 

নবধুগ আনয়ন করিল। এই পুস্তকের ভাষার নাম আলালী ভাষা হইল।***এই 

আলালী ভাষার স্থষ্টি হইতে বঙ্গ সাহিত্যের গতি ফিরিয়া গেল। ভাষা সম্পূর্ণ 

আলালী রহিল না বটে কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রী হইল না, বঙ্ষিমী হইয়। দাড়াইল 1, 

বস্তত ভাষা ও রচনারীতির দিক থেকে "আলালের ঘরের ছুলালের' 

মৌলিকতা অনন্বীকার্ধ । প্যারীষ্ঠাদের 'আলালের ঘরের ছুলালে' আগামী 
দিনের উপন্যাসের ইঙ্গিত রয়েছে । গ্রস্থখানির মূল উদ্দেশ ছিল নীতিশিক্ষা 

দেওয়। ৷ কিন্তু তারই ফাঁকে ফাঁকে তিনি কতগুলি 57১০ চরিত্র স্ষ্টি করেছেন। 

প্যারীষ্টাদ “আলালের ঘরের ছুলাল' ছাড়া, “মদ খাওয়। বড় দায় জাত 

থাকার কি উপায়” (১৮৫৯), 'রামারঞ্জিকা” (১৮৬০ ), 'যৎকিঞ্িৎ? (১৮৬৫ ), 

'অভেদী+ (১৮৭১), “বাম তোষিণী" (১৮৮১) প্রভৃতি গ্রন্থ ও পুস্তিকা রচন। 

করেন। সাহিতোর ভাষাকে সর্বজননীত্ব-দ্ানকল্পে রাধানাথ সিকদার 

মহাশয়ের সহযোগিতায় তিনি "মাসিক পত্রিকা নামে একখানি পন্তিকা 

প্রকাশ করেন । সব রচনাতে 'আলালী ভাষারীতি? অন্থন্থত হয়নি । অভেদী 
প্রভৃতি ভাষারীতি “আলালী ভাষা”র চেয়ে বেশ গম্ভীর । 

এই সময়ে যুক্তিনিষ্ঠা। জাতীয়তাবোধ এবং বলিষ্ঠ অন্ুলন্ধিৎস! নিয়ে ধারা 
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বাঙলা সমাজ ও সাহিত্য ক্ষেত্রে আবিভূর্ত হন রাজনারায়ণ বস্থু মহাশয় 

তাদের অন্যতম | রাজনারায়ণের অধিকসংখ্যক রচন] না থাকলেও তখনকার 
সময় নিয়ে এবং ব্রাঙ্ম আন্দোলন নিয়ে তিনি অনেক প্রবন্ধ রচনা ক'রেছেন। 

তার “সেকাল আর একাল? নিবন্ধ সেুগের একখানি বিখ্যাত রচন1। এছাড়। 

“বিবিধপ্রসঙ্গ”, “বাঙ্ল। ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা, প্রভৃতিও তাঁর 

উল্লেখযোগ্য রচনা । ইনি মধুন্ুদন ও ভূদেবের সহপাঠী ছিলেন। এই ক্রয়ীর 
বন্ধুত্ব লক্ষ্য করবার বিষয়। দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য সত্বেও তারা তিনজনই তত্ব 

বোধিনী সভার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তখনকার যুগধর্মকে তারা তিনজনই 
সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, 

সম্বন্ধে মধু-ভূদেবের মতো রাজনারায়ণেরও গভীর জ্ঞান ছিল। কাল বদলের 
ঝোড়ো হাওয়ার মুখে এই বন্ধুত্রয়ের একজন খ্রীষ্টান, একজন ত্রা্ম আর একজন 

বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিসম্পন্ন বাইরে গোঁড়া অথচ অন্তরে লিবারেল ব্রাক্ষণ । সেযুগের 
চিন্তাশীল সাহিত্যসেবী এবং সমাজসেবীদের মধ্যে রাজনারায়ণ অন্যতম। 

ব্রাহ্ম আন্দোলনের মধ্যে প্রগতির যে স্পষ্ট ইঙ্জিত রয়েছে রাজনারায়ণ তা 

বুঝতে পেরেছিলেন । তবে ভারতের প্রাচীন গৌরবকেও তিনি শ্রদ্ধার চোখেই 
দেখেছেন। রাজনারায়ণ একখানি আত্মজীবনী রচনা করেন। এই গ্রস্থ- 

থানিতে সে যুগের অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়] যায়। ইনি ব্রাঙ্-আন্দৌলনে 
মহষি দেবেন্দ্রনাথের প্রধান সহযোগী ছিলেন । 

রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১) কলকাতার এক ধনী কায়স্থ বংশে 

জন্ম গ্রহণ করেন। রাজেন্দ্রলালের পিতা রাজ! জনমেজয় মিত্র এবং গপ্রপিতা- 

মহ রাজ] গীতাম্বর মিত্র খ্যাতনামা কবি ছিলেন। জনমেজয় “সংগীত রসার্ণবঃ 

প্রভৃতি গ্রস্থ এবং অনেক পদ রচন1 করেন। রাজেন্দ্রলাল ডাক্তারী পড়তেন। 
শেষ পর্যন্ত প্রশ্ণপজ্ হারিয়ে যাওয়ায় তিনি আর পাশ করতে পারেন নি। এরপর 

তিনি প্রশ্নতত্বের উপর গবেষণা শুরু করেন। তাঁর “বিবিধার্থ সংগ্রহ* পত্রিকাটি 

(১৮৫৩) বাঙ্ল। সাহিত্যও সমাজের অতুলনীয় কীতি । তাতে ইতিহাস, বিজ্ঞান 

প্রভৃতি আলোচনা থাকত । ১৮৬৩ গ্রীষ্টাব্ে তিনি “রহস্য সন্দর্ভ' নামে একখানি 

সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এছাড়। তিনি শিল্পিক দর্শন (১৮৬০), 

মেবারের রাজেতিবৃত্ত, পত্র কৌমুদী (১৮৬৩) প্রভৃতিও রচনা করেছিলেন । 
সে যুগের গুর-গম্ভীর গদ্ঘ ভাষাকে রাজেন্দ্রলাল লঘু রূপ দান করে তাকে 
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সরস করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। “রহন্ত সন্দর্ভ” পত্রিকায় তিনি সাহিত্য 

সমালোচন] শুরু করেন। এই পন্জ্িকায় বক্ষিমচজ্জের “মুণালিনী” গ্রভৃতির 

সমালোচনা প্রকাশিত হয়। রাজেন্দ্রলালের পাণ্ডিত্য ছিল অপরিসীম । 

সমাজে এই পাণ্ডিত্যের ত্বীকৃতির যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তিনি এসিয়াটিক 

সোসাইটির সম্পাদক ও সভাপতি হয়েছিলেন। ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়ে- 

শনেরও সভাপতি ছিলেন। বিদেশেও রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি, জার্মান 

ওরিয়েন্টাল সোসাইটি, হাঙ্গেরীর রয়েল একাডেমি অব সায়েন্স প্রভৃতি 
অনেক সংগঠনের সভ্য ছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তার জীবনস্বতিতে 

রাজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে বলেছেন, “রাজেন্দ্রলাল মিত্র সবাসাচী ছিলেন, তিনি একাই 
একটি সভা, *****" কেবল তিনি মননশীল লেখক ছিলেন ইহাই তাহার প্রধান 

গৌরব নহে, তাহার মুন্তিতেই তাহার মনুস্তত্ব ষেন প্রত্যক্ষ হইত ।, 
তারাশঙ্কর তর্করত্ব এযুগের একজন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচয়িতা। ইনি 

বাণভট্রের সংস্কৃত “কাদশ্বরী” গগ্য কাব্যের ভাবান্থুবাদ (১৮৫৪) করেন। 

এছাড়। তিনি জনসনের রাসেলাসেরও (১৮৫৭) বাঙল। অন্থবাদ করেন। 

তারাশঙ্করের রচনায় বিদ্যাসাগরের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষিত হয়। 

“টেলিমেকস' রচয়িতা রাজকৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 

রচনারীতির দ্বার! প্রভাবিত । 

এযুগের আর একজন উল্লেখযোগ্য লেখক হচ্ছেন রামগতি ন্তায়রত্ব। 

রামগতি “রোমাবতী” ও "ইলছোবা, নামে দু'খানি উপন্তাম রচনা করেন। 

কিন্তু তার খ্যাতি হচ্ছে বাঙল: ভাষা! ও বাড়ল সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব 
(১৮৭২-৭৩) রচনায়। তিনি অনেক স্কুলপাঠ্য বইও রচনা করেন। 

তার সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে বাঙলা সাহিত্যের যথার্থ মূল্য নিরূপণ এবং 
সাহিত্য সমালোচনার প্রয়াস লক্ষণীয়। রামগতির পুর্বে আর ছু'খানি 

বাঙল। সাহিত্যের ইতিহাস রচিত হয়েছিল। একখানি হচ্ছে হরিমোহন 

মুখোপাধ্যায়ের কবি চরিত” (১৮৬৯) আর একখানি হচ্ছে মহেন্ত্রনাথ 

চট্টোপাধ্যায়ের “বঙ্গভাষার ইতিহাস” (১৮৭১)। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ও 

বাঙলার কবিওয়ালাদের জীবন চরিত ও তাদের রচিত অনেক গীত এবং 
রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের জীবনী ও তাদ্দের অনেক লুপ্তপ্রায় কবিতা 

প্রকাশ করেছিলেন । 



২৮২ বাঙল! সাহিত্য পরিক্রমা 

এসময়ে দ্বারকানাথ বিদ্যাভৃষণ “সোম প্রকাশ পত্রিকা” (১৮৫৮) প্রকাশ 
করেন। তার এই পত্রিকাতে সেযুগের অনেক শক্তিশালী লেখক নানা 
বিষয়ে লিখতেন। 

এযুগের আর একজন সমাজসেবী ও গগ্য রচয়িতা হচ্ছেন ভূদেব মুখো- 
পাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪)। ভূদেব তত্ববৌধিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। দেশাত্ম- 
বোধ, জাতিগ্রীতি, যুক্তি-প্রবণতা ভূদেবের রচনার প্রধান গুণ। সামাজিক 
প্রবন্ধ, পারিবারিক প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনার মধ্যে তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া 
যায়। ভূদেব যে গদ্য রীতিতে প্রবন্ধার্দি রচন। করেছেন তাকে প্রবন্ধের আদর্শ 

রীতি বল] যেতে পারে। গগ্যকে সাধারণত 1,91760982 ০0: 1525019 | 

(যুক্তির বাহন ) বল! হয়। ভূদেব উক্ত আদর্শেই গগ্য ভাষাকে তাঁর রচনায় 

প্রয়োগ করেছেন। তিনি সে যুগের যুগধর্ম ধর্ম সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন, এবং 

তখনকার সমাজের চাহিদা যে কি তাও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন । অন্ত 

দিকে পাশ্চাত্তা শিক্ষা দীক্ষা, জীবন ও ধর্মাদর্শের সম্বন্ধেও সচেতন ছিলেন। 

দেশাত্ম বোধের দ্বার! অন্ুপ্রাণিত হয়ে তিনি স্বদেশ ও স্বজাতির এঁতিহ্োর 

গৌরব প্রচার করেছেন। হেমচন্দ্রের দেশপ্রেমমূলক কবিতা প্রকাশ করে 
তিনি বিদেশী সরকারের বিরাগভাজনও হয়েছিলেন। ভূদেব উনবিংশ 
শতাব্দীর ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালী কবি মধুস্থদন এবং রাজনারায়ণ বস্থ 
মহাশয়ের সতীর্থ। সেযুগের ব্রান্ম-আন্দোলন, ইয়ং বেঙ্গল সোসাইটির 
আন্দোলন প্রভৃতির সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। কোনো কোনে। 

সমিতির কাধধারার সঙ্গেও তার যোগ ছিল। অপরদিকে তিনি নিষ্ঠাবান 
রক্ষণশীল ত্রাহ্ধণ__হিন্দুধর্ষের প্রাচীনত্ব এবং তার প্রাচীন সংস্কারকে তিনি 

পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন। একদিকে তার ভালো লাগছে ইস্লামধর্মের 

সাম্যের আদর্শকে, অন্দ্দিকে বহু আচার সংস্কার কণ্টকিত হিন্দু "সনাতন, 

ধর্মের মহিম। কীর্তন করে চলেছেন। ভূদদেবের ভাবাদর্শে যুগ-ধর্মোচিত 

স্ববিরোধিতা দেখা দিয়েছে । যাকে তিনি সার্থক বলে জানতে পেরেছেন 
তাকে তিনি সার্থক ও সহজভাবে গ্রহণ করতে পারছেন ন।। কিন্তু তা 

সত্বেও তার রচন। সেযুগের গগ্ধ সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে 
আছে। তার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল যথাসম্ভব যুক্তিনিষ্ঠ। তার রচনায় ভাষার প্রয্মোগ- 
রীতি লক্ষণীয়। প্রবন্ধের ভাষা এবং আখ্যায়িকার ভাষা ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। 
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প্রথমটিতে অক্ষঘ-বিদ্যাসাগর প্রভাব এবং দ্বিতীয়টিতে রোমান্টিক লক্ষণযুক্ত 
রীতির আভাস লক্ষিত হয়। তার ্রতিহাসিক উপন্তাস, (১৮৫৬-৫৭) 

বঙ্ষিমচন্দ্রের প্রথম বাড়ল! উপন্যাস “ছুর্গেশ নন্দিনী, রচনার পথ অনেকখানি 
স্থগম করেছিল। এঁতিহাসিক ভিত্তিতে রচিত এই গ্রস্থখানিকে মৌলিক 
রচনার পধায়ভুক্ত করা যায়। “এতিহাসিক উপন্যাসঃকে যথার্থ উপন্যাস বলা 
হয়ত ঠিক হবেনা । তবে উপন্তাসের যাবতীয় উপকরণ এর মধ্যে রয়েছে। 
সে যুগে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা 
করেছেন। শিক্ষার উপরও তার অনেক প্রবন্ধ আছে। এই প্রবন্ধগুলি 
পরবত্তা কালের প্রবন্ধকারদের রচনার আদর্শস্বক্ূপ ছিল বললে অযৌক্তিক 
হবেনা । সার্থক গগ্যরচনায় ভূদেবের কৃতিত্ব অসামান্য । ভূদেব শিক্ষাবিষয়ক 
প্রস্তাব (১৮৫৬ ), এঁতিহাসিক উপন্তাস (১৮৫৬-৫৭ ), পুরাবৃত্তসার (১৮৫৮ ), 

ইংলগ্ডের ইতিহাস (১৮৬২), রোমের ইতিহাস (১৮৬৩), পুষ্পাঞ্জলি (১৮৭৬), 
পারিবারিক প্রবন্ধ (১৮৮২), সামাজিক প্রবন্ধ (১৮৯২), আচার প্রবস্ধ 
€ ১৮৯৫ ), বিবিধ প্রবন্ধ (১৮৯৫ ), ম্বপ্ললন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৮৪৯৫ ), 

বাঙলার ইতিহাস প্রভৃতি বহু গ্রস্থ রচন1! করেছিলেন। 
কালীপ্রসন্প সিংহ উনবিংশ শতান্ধীর একজন বিখ্যাত গগ্য রচয়িতা । তিনি 

জন্মগ্রহণ করেছিলেন কলকাতার এক মন্ত্ান্ত ধনী পরিবারে। যুগ-প্রেরণায় তিনিও 

সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন । একহাতেই তিনি মহাভারতের গদ্য 
অন্থবারদ করেন আবার হুতোম প্যাচার নকৃশাও (১৮৬২-৬৩) রচনা 

করেন । মহাভারতের অন্বাদে বিগ্যাসাগরের প্রভাব লক্ষণীয়। কিন্তু 

ছুতোম প্যাচার নক্স।” গ্রন্থে তিনি কলকাতা অঞ্চলের কথা ভাষাকে সাহিতা-বূপ 

ঘ্ান করতে প্রয়াস পেয়েছেন । নক্মাটিতে সে যুগের বাঙালী সমাজের, বিশেষ 
করে কলকাতার সমাজের স্বন্দর পরিচয় পাওয়া যায় । সমাজের যথাযথ ব্ধপ 

চিত্রিত করার ব্যাপারে তার কৃতিত্ব অনেকখানি । মহাভারত ও হুতোম 
প্যাচার নক্স। ছাড়। কালী প্রসন্ন “বিক্রমোর্বশী নাটক? (১৮৫৭), “সাবিত্রী সত্যবান 
নাটক” (১৮৫৮) মালতী মাধব নাটক+ (১৮৫৯) প্রভৃতি এবং “বাবু নাটক নামে 

একখানি প্রহসন রচনা করেন। কালীপ্রসন্ন মাত্র তিরিশ বছর বয়স পধস্ত 
জীবিত ছিলেন। আরও কিছুদিন জীবিত থাকলে বাঙল! ভাষা তার হাতে 
আরও সমৃদ্ধ হ'ত সন্দেহ নেই। ধনীবংশে জন্মগ্রহণ করেও তিনি সেই যুগের 
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আন্দোলন-মুখর সমাজ ও সাহিত্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সহান্গভূতি প্রকাশ 
করেছিলেন। বালক বয়সে কালীপ্রসন্ন বিদ্যোৎসাহিনী সভা স্থাপিত করেন। 

এঁ সভাতেই কবি মধুস্থদন এবং নীল দর্পণের অনুবাদের জন্ত রেভারেগ্ড লঙ্কে 
সন্র্ধন! জানানো হয়। সে যুগের প্রগতিশীল ভাবধারার সঙ্গে তিনি পরিচিত 

ছিলেন। হুতোম প্যাচার নক্সায় তিনি সমাজের নানারকম কুসংস্কার, জীবনের 

কুৎমিত দুর্বলতা, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিরর্থক সভাসমিতির বাড়াবাড়ি 

প্রভৃতির প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেছেন। নানা পাল-পার্বণের নামে হিন্দুসমা্জে 

যে নষ্টামি চলত তার কুৎসিত রূপট। তিনি আমাদের চোখের সামনে তুলে, 
ধরেছেন। চল্তি ভাষার মাধ্যমে তিনি তার বক্তব্য বিষয়কে সর্বসাধারণের 

বোধগম্য করে তুলেছেন । নক্মাটিতে তাঁর প্রগতিশীল মনের সহজ প্রকাশ 
লক্ষিত হয়। রক্ষণশীল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও তিনি অন্তত এই 
রচনাটিতে স্থস্থ ও চলিষুণ মনের পরিচয় দিয়েছেন। মহাভারতের গছ্য 

অন্থবাদও তার একটি বিরাট কীতি। এই ছু"খানি গ্রন্থই বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে 

তীকে স্মরণীয় করে রাখবে । বিশেষ ক'রে গতানুগতিক হিন্দু-সংস্কার ধাদের 

হৃদয়াবেগকে একট] অস্পষ্ট পর্দা দিয়ে ঘিরে রেখেছে তাদের চোখে কানে 

ছুতোমের ভাঁব ও ভাষা একটি সরস ভাব এনে দিলেও সেযুগে মহাভারতের 

অন্ছবাদের মতো নক্লাখানি ততট। আকর্ষণীয় হয়নি। তবে এটা ঠিক, কালী প্রসঙ্গের 

বি্োৎসাহিনী সভা এবং সে সভার ভেতর দিয়ে তিনি যে সাহিত্য সেব] করে 

গেছেন এবং যে কালী প্রসন্ন নব্যবঙ্গ সমিতির অতিরিক্ত ইংরেজিয়ানা ও রক্ষণ- 

শীল হিন্দু সমাজের দুর্বলতার বিরুদ্ধে হুতোম প্যাচাঁর নক্সা রচনা করেছেন-_ 
তার জীবনবোধে কোথাও কোথাও যুগধর্মানুষায়ী দ্বদ্ব দেখ! দ্রিলেও সব দ্দিক 
থেকে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে, তার প্রচেষ্টা গতিবিমুখী হয়নি; বরং 
এগিয়ে যাবার পথে অনেকখানি সাহাধ্য করেছে। 

কৃষ্ণচকমল ভট্টাচার্য (১৮৪০-১৯৩২ ) সে যুগের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত 

এবং নামকরা গ্ভ রচয়িতা । ইনি 'ছুরাকাঙক্ষের বৃথা ভ্রমণ? (১৮৫৭-৫৮) 

নামে একখানি গ্রন্থ রচনা! করেন । অনেক বিদেশী কাহিনীও ইনি বাঙ্লায় 
অন্বাদ করেছিলেন। কৃষ্ণকমলের অনূদিত “পল বর্জিনিয়া, বালক রবীন্ত্র- 
নাথকে মুগ্ধ করেছিল। ইন্নি “ব্চাবক+ নমে একখউ$ "অব গুন, 
করেন। কৃষ্ণকমল যে সব কাহিনী অন্্বাদ করেছিলেন তা বঙ্কিমচন্ত্রের 
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উপন্যাস রচনার অনেক আগে । টেকাদের "আলালের ঘরের ছুলা'ল ভূদেবের 
'এতিহাসিক উপন্যাস” কষ্ণকমলের “বিদেশী গল্পের অনুবাদ” বঙ্কিমের উপন্যাস 
রচনায় অনেকখানি সহায়তা করেছিল। 

এ সময়ে বর্ধমানের রাজসভাও বাঙ্ল] সাহিত্য রচয়িতাদ্দের নানাভাবে 
উৎসাহিত করেছিল। বর্ধমানের মহারাজ মহাতাবচজ্ররের সময় তার 

প্রচেষ্টায় ও নির্দেশে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে হাতেম 

তাই, সেকেন্দর নামা প্রভৃতি ফারসী গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছিল । 

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা সাহিতোর ইতিহাসের গ্রাকৃ-বঙ্কিম পর্বের গদ্য 

রচন1 বিখ্যাত লেখকদের হাতে পরে সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে উঠেছিল। তখন 

দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনের সামান্ততাকে ছাড়িয়ে গদ্ ভাষা সাহিত্য 

প্রকাশের বাহন হয়ে উঠল। 

এস্ুগেল কাব্য লনা 

এযুগে যেমন গছ্য রচনা বাঙলা সাহিত্য-ভাগ্ডারকে বহুল পরিমাণে সমৃদ্ধ 
করে তুলছিল, তেমনই কাব্য রচনা ক্ষেত্রেও ধীরে ধীরে একটা পরিবর্তন দেখা 
দিচ্ছিল। এই প্রাচীন ও নতুন ধারার অবশ্তস্ভাবী সংঘর্ষও দেখা দিয়েছিল। 
উনবিংশ শতাব্দীর নবলব্ধ চিন্তাধারা নতুন কাব্যসাহিত্য রচনায় যথেষ্ট সাহায্য 

করে। প্রাচীন বৈষ্ণব কাব্য ও লৌকিক কাব্যের রীতিতে এযুগেও কাব্য 
বা খণ্ড কবিতা রচিত হচ্ছিল। গতান্গতিকভাবে রাধামাধব ঘোষের “গৌরাজ 
লীলা”, রামচন্দ্র তর্কীলঙ্কারের “ছুর্গামঙ্গল? (১৮১৯), “মাধব-মালতী', “অন্তুর 

সংবাদ" প্রভৃতি রচিত হচ্ছে, আবার প্রাচীন সুত্র ধরে ঈশ্বর গুপ্ত, মদনমোহন 
তর্কালস্কার প্রভৃতিও কবিতা লিখেছেন । 

উশ্ল্চ্ুত্দ্র ৩৪ 

ঈশ্বর গুপ্ধ মহাশয় অনেক আধ্যাত্মিক, সামাজিক এবং ব্যঙ্গপুর্ণ কবিতা 
রচনা করেছিলেন। “সংবাদ প্রভাকর? ছিল তার দ্বারা সম্পাদিত বিখ্যাত 

সাময়িক পিক । তিনি, ফব বন্ধ ১4৩ ৯ সকল ওুভ্যাত 

প্ণতরকার সম্পাদক ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত “প্রবোধ প্রভাকর", “হিতপ্রভাকর* 
“বোধেন্টু বিকাশ; প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। 
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ঈশ্বরচন্দ্র প্রাচীন যুগের রেশটুকু টানবার চেষ্টা করছেন, আবার উনবিংশ 
শতাব্দীতে কালাস্তরের মুখে এসে দোটানায় পড়েছেন । ঈশ্বরচন্দ্র তত্ববোধিনীর 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন ৷ যে পরাধীনতার গ্রানি বাঙালী-জীবনে দেশপ্রেম জাগিয়ে 
তুলেছিল, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের অনিষ্টকারী প্ররকতি বোঝাবার স্থযোগ 
দিয়েছিল, ঈশ্বরচন্দ্র তার সম্বন্ধেও সচেতন ছিলেন। তাঁর কাব্যে এই সচেতনতার 

অভিব্যক্তি তার দেশাত্মবোধক কবিতায় । একদিকে তিনি বিদেশী রাজশক্তিকে 

নানাভাবে বিদ্রপ করছেন, অন্তদ্রিকে ইংরেজের অন্ুকরণকারী বাঙালীদেরও 

তীক্ষ বঙ্গে জর্জরিত করছেন । এও যেমন দেখতে পাই তেমনই আবার ্ 

প্রাচীনের প্রতি অলীম দরদ এবং বক্তব্য বিষয়ে স্ববিরোধিতাও লক্ষিত হয়। 

তবুও সার দেশপ্রেমমূলক কবিতাগুলি তখনকার একদল শিক্ষিত বাঙালীর 
মনে সাড়া জাগিয়ে তোলে । ঈশ্বরচন্দ্রের রচনা এবং প্রকাশভঙ্গী প্রাচীন; কিন্তু 

তার ভেতর দিয়ে তিনি আধুনিক ভাবকে প্রয়োগ করতে প্রয়াস পেয়েছেন। 
তার হাল্কাধরণের কবিতাগুলির বেশীর ভাগই হান্যরস প্রধান ছিল। কিন্তু 
দেশাত্বোধের কবিতাগুলির মধ্যে তার দরদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। 

নিজের দেশ ও সমাজের দুর্বলতাকে চাপা না দিয়ে তিনি তার ভালো দিকটা 

তার কাব্যে প্রকাশ করেছেন । এখানে তিনি খাঁটি দেশপ্রেমিক । ঈশ্বরচন্দ্র 

নবযুগের “নতুন চেতনা” সম্বন্ধে সচেতন, পুবাঁনো ধারাকে অতিক্রম করবন।'_ 

এই রকম একটি মনোভাব নিয়েও তিনি সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন 
সামাজিক প্রয়োজনানুগ ভাবাদর্শ। ঈশ্বরচক্দ্রের এই যে দ্বিধাজড়িত মনোভাব 
এও সেই যুগের পক্ষে অস্বাভাবিক নয় । রঙ্গলাল, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দর 
প্রভৃতির বেলায়ও এই ব্যাপার ঘটেছিল । 

ঈশ্বর গুপ্ডের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে দ্বারকানাথ অধিকারী “মথধীরঞ্জন» 
(১৮৫৫) বক্ষিমচন্দ্র 'ললিতা-মানস' (১৮৫৬) প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন। 

তার শিষ্যদের মধ্যে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিজর প্রভৃতির নাম 

উল্লেখযোগ্য । 

ঈশ্বরচন্জের কবিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 

ঘাহ1 আদর্শ, যাহ কমনীয়, যাহ। আকাক্করিত, তাহ! কবির সামগ্রী । কিন্তু 
যাহ প্রত, যাহ! প্রত্যক্ষ, যাহ গ্রাপ্ত, তাহাই বা নয় কেন? তাহাতে কি 

কিছু রস নাই? কিছু সৌন্দর্য নাই? আছে বই কি। ঈশ্বর গুধ সেই 
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রসের রসিক। সেই সৌন্দর্যের কবি। যাহা আছে, ঈশ্বর গুণ তাহার 
কবি। তিনি এই বাঙলা সমাজের কবি। তিনি কলিকাতা শহরের কবি। 
তিনি বাঙলার গ্রাম্যদেশের কবি। এই সমাজ, এই শহর, এই দেশ বড় 
কাব্যময়, অন্তে তাহাতে বড় বস পান না.'....ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য চালের 
কাটায়, রাম্নাঘরের ধৃ'য়ায়, নাটুরে মাঝির ধবজির ঠেলায়, নীলের দাদনে 
হোটেলের খানায়, পাঠার অস্থিস্থিত মজ্জায়। তিনি আনারসে মধুর রস 

ছাঁড়া। কাব্যরস পান, তপসে মাছে মত্শ্াভাৰ ছাঁডা তপস্থিভাব দেখেন। 

পাঁটায় বোকাগন্ধ ছাড়া একটু দধীচির গায়ের গন্ধ পান।” 

ইংরেজ নারীদের সাহসভরে ব্যঙ্গ করে তিনি বলেন, “বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী 
মুখে গন্ধ ছোটে", আবার বাঙালী সাহেবদেব কটাক্ষ করে বলেন,_- 

যখন আসবে শমন করবে দমন 
কি বোলে তায় বুঝাইবে। 

বুঝি হুট বোলে বুট পায়ে দিয়ে 
চুরট ফুকে ন্বর্গে যাবে? 

বাঙালী মেকি বাবুদের উদ্দেশ্তে তিনি বলেন-__ 
ভেড়া হয়ে তুড়ি মেরে, টগ্লাগীত গেয়ে । 
গোচে গাচে বাবু হন, পচাশাল চেয়ে ॥ 

কোনবপে পিত্তি রক্ষা, এটোকাট। খেয়ে । 

শুদ্ধ হ'ন ধেনে। গাঙে, বেনোজল খেয়ে ॥ 

ঈশ্বরচন্দ্রের মেকির ওপর রাগ ছিল। বঙ্ধিমচন্দ্রের মতে এই রাগই তার 
কাব্যে অঙ্গীলতা দোষ ঘটিয়েছিল। এই অশ্লীলতা সেই মেকি জিনিসের 

উপর রাগের জন্তই । তখনকার সমাজের যা কিছু দুর্বলতা দেখেছেন তার 

বিরুদ্ধেই তিনি তীব্র ক্রোধের সঙ্গে লেখনী ধারণ করেছিলেন । বাঙ্ল] সাহিত্যের 

যুগসন্ধিকালে ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব বাঙালী জীবনের মন্ত বড়ে! আশীর্বাদ 

বলতে হবে। প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের ভিত্তিভূমিতে দাড়িয়ে কাব্যের 

মধ্যে এমন করে আগামী দিনের কথা বলা সত্যিই বিস্ময়কর ব্যাপার। স্বিধা- 

জড়িত স্ববিরোধী মনোভাব সত্তেও ঈশ্বর গুপ্ত সেযুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। 

মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৬-১৮৫৮) 'রসতরঙজিণী” এবং 'বাসবন্ত্তা+ নামে 

ছুইখানি কাব্য রচনা করেন। “রসতরঙিণী' হচ্ছে কতগুলি আদিরসাত্মক 
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শ্লোকের সরস অন্গবাদ। “বাসবদত্তা” কাবাখানি একেবারে ভারতচন্ত্রের 

বিভ্যান্থন্দর কাব্যের ছাচে ঢালা । মদনমোহনও ঈশ্বরগুপ্তের মতো তত্ববোধিনীর 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন । মদনমোহন সেযুগের একজন পণ্ডিত কবি। সেষুগের 

নবলন্ধ আদর্শের সঙ্গে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। তবুও সাহিত্য রচনার 
বেলায় তিনি প্রাচীন পদ্ধতিই অবলম্বন করেছেন । 

এসময়ে ইংরেজি কাব্যের কিছু কিছু অন্থবাদ হচ্ছিল। “নুখদ উদ্ান ভ্রষ্ট 

নামে মিলটনের প্্যারাডাইস্ লস্টের, একখানি অস্থবাদ প্রকাশিত হয়!। 
রচয়িতাঁর নাম জানা যায়নি । হোমারের নামে প্রচলিত (নিশ্চয় হোমারে 

নয়) একখানি ব্যঙ্গকাব্য ভেক-মুষিকের-যুদ্ধ” নামে বাঙ্লায় অনৃদ্দিত 

হয়। এই গ্রন্থের অনুবাদক হচ্ছেন কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । যছুনাথ 
চট্টোপাধ্যায় গোল্ভ.স্মিথের “ডেজাব্টেড্ ভিলেজ, কাব্যখানি “পরিত্যক্ত গ্রাম' 
(১৮৬২) নামে অনুবাদ করেন। হরিমোহন গুপ্ত দন্াসী উপাখ্যান, নামে 

পারুনেলের (768:0)6]1 ) হারমিটু কাব্যের বাঙলা অনুবাদ করেন। 

কয়েকখানি বিখ্যাত সংস্কৃত কাব্যও বাঙ্লায় অনূদিত হয়। এ ধরণের 

অনুবাদের মধ্যে “কুমার সম্ভব” ধাতু সংহার+, মেঘদুত”, “শকুন্তলা” প্রভৃতির 

অন্থবাদ উল্লেখযোগ্য । 

অন্যদিকে দেশপ্রেমমূলক বীরত্বব্যগ্তক আখ্যায়িক কাব্যও রচিত হুচ্ছিল। 

কাব্যের এই আধুনিক স্থরটি প্রথম ঈশ্বর গুপ্ের কবিতায় শোনা গেল। তার 
কাব্যে এই ভাবাদর্শ সম্পূর্ণ দানা বেধে উঠতে পারেনি । ইশ্বর গুপ্তের প্রচেষ্টা 
কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় আরও সার্থক হয়ে ওঠে। বাঙ্লায় 

রোমান্টিক সাহিত্য আগে থেকে রচিত হলেও আধুনিক রোমান্টিক ধারা 
রঙ্জলালের লেখনীতেই প্রথম প্রকাশ পায় বল! যেতে পারে । যে পরাধীনতার 

মানি তখনকার বাঙালী সমাজকে নিজাব করে রেখেছিল তার বিরুদ্ধে 
ধ্াড়ালেন রঙ্গলাল। নিজের দেশের কাছে বাইরের ভোগৈশর্য কিছুই নয়--এই 
দেশাত্ববোধের দ্বারা রঙ্গলাল উদ্ধুদ্ধ হয়েছিলেন। কবি হিলাবে রঙ্গলাল 
ছিলেন ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য । তিনি পদ্মিনী উপাখ্যান (১৮৫৮), কর্মদেবী 
(১৮৬২ ), শুরন্ুন্দরী (১৮৬৮ ), কাঞ্চী কাবেরী (১৮৭৯) প্রভৃতি কাব্য রচনা 

করেন। এই রচনাগুলির মধ্যে পদ্মিনী উপাখ্যান” বাঙালীর কাছে খুব 

পরিচিত এবং কাব্য হিসাবেও উৎকৃষ্ট । টডের রাজস্থান থেকে পদ্মিনী 
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উপাখ্যানের কাহিনী গৃহীত হয়। পপক্সিনী উপাখ্যানের প্রায় সর্বজই 
রঙ্গলালের শ্বদেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ করে এই কাব্যে 

সেকৃস্পীয়র, বায়রণ, টমাস মূর প্রভৃতি বিখ্যাত কবিদের প্রভাবও লঙক্ষণীয়। 

রঙ্গলালের '্বাধীনতা হীনতায় কে বাচিতে চায় হে" কবিতাটিতে টমাস মূরের 
[.166 10000 ঢ:০০৭01। কবিতার প্রভাব রয়েছে । “কর্মদেবী” কাবাও 

রাজপুত ইতিহাস অবলম্বনে রচিত হয়েছে । এভাবে ইতিহাসের কথাকে 

কাব্যচ্ছলে বলে যাওয়া বাঙলা সাহিত্যের পক্ষে অভিনব ব্যাপার। 

“কর্মদেবী কাব্যে বীরত্ব এবং শিভ্যাল্রীর গৌরবগাখা রচিত হয়েছে। 
'শূরনুন্বরী' কাব্যও এই ইতিহাসের ছাচেই ঢালা। রাজপুত ইতিহাস 
অবলম্বনে রঙ্গলাল ভারতের গৌরব গাথা গেয়ে গেছেন। তার কাব্যগুলি 

মুখাত বর্ণনাত্মক। “কাঞ্ধীকাবেরী, কাবোও ইতিহাসের ছাপ রয়েছে। 

কাব্যটি উড়িষ্যার একটি কিংবদস্তীপ্রস্থত । উডিষার রাজা কপিলেক্জদেবের 
উপপত্বীর গর্ভজাত পুত্র পুরুযোত্বমদের এই কাব্যের নায়ক। এই কাব্যগুলি 

ছাড়া রঙ্গলাল কালিদাসের “কুমীরসম্ভবম্+-এর বাউলা অস্থবাদ করেন। প্রায় 

দুইশত সংস্কৃত উদ্ভট কবিতার বাঙলা অনুবাদ৪ তিনি করেছিলেন। 

এই অন্গবাদ সংগ্রহের নাম 'নীতিকুস্থমাঞ্চলি? | 
রঙ্গলাল ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। এই 

ইংরেজি শিক্ষার ফল হচ্ছে গ্বাধীনতার অশান্ত আকাঙ্ষা। এই স্বাধীনতার 

আকাঙ্ষার সার্থক সাফল্য সম্বন্ধে বাঙালী ততটা সচেতন ছিল না । রঙ্গলাল 

নিজে সচেতন থেকেও সংশয়াবিষ্ট মন নিয়ে সাহিতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ 

হয়েছিলেন । এতদিন ধরে বাঙলা সাহিত্যে যে প্রাচীন স্থরের প্রাধান্য ছিল 

রজলাল তার মাঝে নতুন আদর্শে, নতুন হরে গান গেয়ে উঠলেন। 

রঙ্গলালের কাব্য ধারার মাঝে আমরা প্রধান যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি তা হচ্ছে 

তার শ্বদেশপ্রেম এবং কাব্যে তদ্জনিত দেশাত্মবোধের অভিব্যক্তি। বাঙলা ' 

কাব্য ধারাকে গতান্থগতিকত। থেকে মুক্তি দিলেন কবি রঙ্গলাল বন্দেযাপাধ্যায়। 

দীনবন্ধু মিত্র হাশ্যরসের কবিতাই বেশী লিখেছেন। কিন্তু তীর পরিচয় কবিতা 

রচয্িতা হিসাবে নয়, তার পরিচয় “সধবার একাদশীতে+, 'নীলদর্পণে ৷ দীনবন্ধু 

ঈশ্বর গুণ্ডের 'সংবাদ প্রভাকর” পত্রিকায় অনেক কবিতা প্রকাশ করেছিলেন । 

'সড়াবশতকের' রচয়িতা রুষচন্্র মজুমদার এযুগের একজন গ্রতিভাশালী কবি। 

১৪৯ 
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এর “চিরন্থথী জন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে' ইত্যাদি ক্ষু্্ 
ক্ষুদ্র কবিতাগুলি প্রত্যেক বাঙালীর কাছে পরিচিত। কুষ্ণচন্দ্রের বেশীর ভাগ 
কবিতাতেই ধর্জ্ঞান ও নীতিবোধের নিদর্শন পাওয়া যায়| 

৩ 

কন্বি অন্দুস্তদণন 

কবি-সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেন মহাত্ম। রামমোহন প্রসঙ্গে বলেছেন, 
“রামমোহন রায় বাঙলা ভাষায়, সাহিত্যে, সমাজধর্মে, রাজনীতি ও শিক্ষানীতি 

ক্ষেত্রে চিরকালের জন্য নিজের প্রভাব মুবদ্দ্রিত করিয়৷ গিয়াছেন।." "রামমোহন 

ইংরাঁজ, মুসলমান ও প্রাচীন হিন্দু খষির পরম রজঃসত্বগুণের সমষ্টি। প্রাচীন 
ত্রাক্ষণের সরল বেদবেদাস্তগামিনী বুদ্ধি এবং এঁ বুদ্ধির বিশ্বগ্রাহিণী উদ্দারতা, 
ইংরাঁজের নির্ভীক কর্মতৎপরতা, মুসলমান ও হিক্র খষির অকুন্তিত একেশ্বর- 
নিষ্ঠা, এই সমস্ত গুণ-সঙ্গমৈ রামমোহন এসিয়া ও ইয়োরোপের সম্মিলিত 

ভাবগরিষ্ঠ বীরপুরুষ ।..*...রামমোহন রায় বঙ্গ সাহিত্যের প্রভাত নক্ষত্র," 
ব্যাকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া লৌকিক ব্যবহারবিধি, প্রাচীন দর্শন ও 

উপনিষদ, বেদ-বেদাস্তের তথ্যাুসন্ধান, পক্ষাপক্ষতার যুদ্ধ হইতে আরম্ত 

করিয়া ভাবভক্তিপুর্ণ গীতিগাথা, সাহিত্যে সমাজে এবং ধর্মে বিশ্বোদার পস্থা 

নির্ণয়, এই সমস্ত বঙ্গ সাহিত্য ক্ষেত্রে রামমোহনের কর্তব্য |, 
রাঁমমোহনই প্রথম পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার শক্তি মূল অর্থ বুঝতে পেরেছিলেন। 

আমাদের জাতীয় জীবনে কি করে তাকে প্রয়োগ করা যায় তার জন্য তিনি 

সব সময় সচেষ্ট ছিলেন । কবি-সমালোচক শশাঙ্কমোহনের কথায় “এই 
' রামমোহনের হৃদয়েই প্রথমে সাহিত্যের শুভ্র আদর্শ সমুদিত হয়। সেই 

আদর্শের আবির্ভাব ফলে বঙ্গ সাহিত্যে যে ভাব-বিপ্রবের স্ত্রপাত হইয়াছে 

তাহাতে এদেশের সমস্ত প্রাচীন সাহিত্যরীতি বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছে ।” 

বৌদ্ধ ও মুসলমানরা যা পারেনি ইংরেজদের আসার পর তাদের সাহিত্যাদির 
মাধ্যমে বাঙলার সাহিত্য ও সমাজের এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা দিল। 

লাহিত্যের কপ একেবারে বদলে গেল। 
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*** এই নব প্রতিষ্ঠিত সাহিতারঙ্গে সর্বপ্রথম আধুনিক আদর্শের প্রতিভা- 
ভেরী বাঁজাইয়াছিলেন মধুস্দন দত্ত। কাবা, নাটক, প্রারুত প্রহসন, সনেট, 

গীতি কবিতা, খণ্ড কবিতা প্রভৃতির ক্ষেত্রে বঙ্গভারতীর এই উদ্ধত প্রতিভা 

শিশু” হৃদয়ের প্রচণ্ড আবেগে উদ্দাম সঙ্গীত গেয়ে গেছেন। উনবিংশ 
শতাব্দীর বাঙ্লা কাব্য সাহিত্যে মধুস্থদনের আবির্ভাব একটি গুরুত্বপুর্ণ ঘটন!। 
তার েষ্ঠত্ব শুধু তার কাব্যে নয়, তার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যও তাঁকে শ্রেষ্ঠত্ব দান 
করেছে। মধুস্দন বাঙালী--তিনি শ্রীষ্টধর্মীবলম্বী হয়েও খাঁটি বাঙালী । 
সাগরঘীড়ির মধুস্থদন বাঙলার মনোভূমিতে পাশ্চাত্য জীবনদর্শনের ব্যাখ্যাতা । 
মাইকেল মধুস্থদন তার “মাইকেল'গত ভাবকে “মধুস্থদন'গত কাঠামোতে 
বাধতে চেষ্টা করেছেন। সে যুগের বিদ্রোহী মনের প্রতীক কবি মধুস্দন। 
রামমোহন-প্রবত্িত ত্রাঙ্-আন্দোলন ও তত্ববোধিনীর দ্বারা তার গ্রসার 

সংসাধন, পাশ্চাত্যের যুক্তিপ্রবণত। ও মানবতার আদর্শ এবং বাক্তিত্বাতন্্রয 

প্রভৃতি মধু্থদনকে আত্মসচেতন করে তুলেছিল। তিনি পরাধীনতার স্তব্য 
পরিণতি সম্বন্ধে সচেতন, ব্যক্তি-জীবনের পরাজয়ে বিক্ষুব্ধ, মুক্ত জীবনের আনন্দ- 

কল্পনায় বিভোর । জীবনে তিনি চেয়েছেন আনন্দের অকৃপণ প্রকাশ । 

জীবনের কাম্য কি--এই প্রশ্্ের উত্তর-প্রত্যাশায় মধুস্থদন নানাপথ ধরে চলে 
ছিলেন! অভাবের দৈন্য তাকে ছুঃখ দিলেও পরাজিত করতে পারেনি । 

বিদেশ থেকে তীর বন্ধু গৌরদ।স বসাককে এক পত্রে লিখেছিলেন, ৭26 
19 100 1301081 00 02 £06 1 001 00010] ড51018006 0001065, 1 

3০এ 1922 1001865, 5০০ 21৪ বড়মান্ষ 7 16 1006, 790০5 ০৪155 

ড00. 

শঁপনিবেশিক শৃঙ্খলে বাধা বাঙালী জোর করে শেকল ছি'ড়তে চায়। 

এই শেকল ছে'ড়ার মনোভাব জীবনে জাগাল পরাধীনতার বেদনা, দেশপ্রেম 
ও জাতিগ্রীতি। তিনি গৌরদাসকে লিখেছিলেন--00206 17612. 80 

2০] ভ1]] 50013001566 086 5০০ 50117)5 00100 2. 50016০61806*** ** 

চ৮০:5০0156 1০006 10161 01 10৬, আঠ]] 0596 50৮. 95 ৪. 00915...) | 

মধুস্থ্দন চেয়েছিলেন জীবনে শাস্তি, স্বাতঙ্ত্ায ও সম্তষ্টি। পাশ্চাত্য জগতের 
ধনতন্ত্রের চরম প্রকাশকে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। 

মধুস্থদনের মনের বিজ্রোহ ভাব অন্তরে বাইরে বিরাট রূপাস্তর ঘটাল । 



২৯২ বাঙলা সাহিত্য পরিক্রম' 

মনে মনে তিনি যুরোপের জীবনাদর্শে দীক্ষা! নিচ্ছেন-__-বাইরেও ধর্মাস্তর গ্রহণ 
করলেন। জীবনে এই যে দুষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন-_সাহিত্যেও তা অবশ্থস্তাবী 
পরিবর্তন ঘটাল । বাঙলা সাহিত্য রচনায় পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের প্রভাব দেখা 
দিল। বাঙালীর জীবনধর্মে মধুস্থদন বিদেশী আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে 
চেয়েছিলেন । 

বাঙলা সমাজ ও সাহিত্যে মধুস্থদনের স্থান নির্দেশ প্রসঙ্গে কবি-সমালোচক 

শশাহ্ধমোহন বলেছেন, “বঙ্গ ভাষায় এবং সাহিত্যে মধুন্থদনের স্থান নির্দেশ 
করিতে হইলে বল! যায় যে, মধুস্থদন দত্ত নামক একজন বলশালী টিটান 

(7105) বজদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি প্রমিথিয়ুসের মতন, স্বর্গ 
হইতে সারম্বত প্রতিভার অমর বহ্ছিশিখ! বাঁডালীর জন্ত হরণ করিয়া আনিয়। 

ছিলেন, তজ্জন্য তাহাকে ভাগ্যবিধাতার কঠোর দগুগ্রহণ করিতে হইয়াছিল ।) 
সমস্ত জীবন দুর্দশার পাষাণ শৈলে আবদ্ধ থাকিয়৷ মস্তক পাতিয়া অবিশ্রীম 

অশান্তি অভিসম্পাত গ্রহণ করিয়া.*-.**সেই মহাপুরুষ হীনতা স্বীকার করেন 

নাই, ওই অগ্নির পরিহার করেন নাই ৷ ..'মধূস্থদনের হৃদয় মেঘের মতো 
বস্তা গ্রিপুর্ণ, বারিপুর্ণ এবং ধ্বনিপুর্ণ ছিল; তিনি সেই অগ্নি, সেই জল এবং 

সেই ধ্বনি বঙ্গ সাহিত্যে রাখিয়া গিয়াছেন ; সেই মহামেঘের বর্ষণের পরেই 

বঙ্গদেশ শ্যামল শশ্যবুক্ষে পরিপুর্ণ হইয়া গিয়াছে ; বুঝি ফল পাকিবার সময় 
আসিয়াছে ।” ভাবাদর্শ ও জীবনবোধ তাঁর যেমনই হোক না কেন নিজের 

দেশকে তিনি যথার্থ ভালোবেসেছিলেন-_-ভালোবেসেছিলেন তার জল, বামু, 

মাটি, ফুল ফলকে. । তখনকার যুগের রাজনৈতিক সচেতনতার ক্ষীণসঞ্চারের 

জন্য তার এই দেশপ্রেমের সার্থক ও সম্পূর্ণ প্রকাশ লাভ করতে পারেনি। 
মধুস্দনের জীবনে যে উচ্চাকাজ্ষা ছিল তাকে সার্থক করে তোলবার জন্য 

তিনি যে পথ বেছে নিয়েছিলেন, তা হয়ত ভূল পথ। নিজের সমাজে 

অনেক ভূল ত্রুটি ছিল বটে, কিন্তু তার সংস্কারের চেষ্টা না করে মধুস্থদন 
তাকে এড়িয়ে গেলেন। টাক] পয়সার দিক থেকে বড়ো লোক হবার আকাঙ্ষা 

তাঁর মিটলনা। সাহিত্যে যে বলিষ্ঠতা প্রকাশ পেয়েছে ব্যক্তিজীবনে তাকে 

তিনি সফল করে তুলতে পাঁরেননি। ইংরেজি সাহিত্য পাঠ করে তিনি কৈশোরে 
স্বপ্ন দেখতেন বড়ে। কবি হবেন, সাহেব হবেন। এইজন্য তিনি শ্রীষটধর্মও গ্রহণ 

করলেন । এই ধর্মগ্রহণে তার ধর্মবিশ্বাস অপেক্ষ। সাহেব হওয়া এবং বিলেত 
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যাবার স্বপ্রই সুখা ছিল। তবে এও সত্য যে, তিনি গ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ না 
করলে হয়ত আমরা নতুন যুগের নতুন আদর্শে অনুপ্রাণিত কবি মধুস্থদনকে 
পেতাম না। 

মধুস্থদনের বিভিন্ন চিঠিপত্র এবং তাঁর জীবনী আলোচন1 করে এট৷ আমরা 
বুঝতে পারি যে, তিনি নিজের সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। এই অতিরিক্ত 
সচেতনতা হেতু মান্ষের জীবনকাব্য রচন1 করতে গিয়েও তিনি সম্পূর্ণ জীবনকে 
তুলে ধরতে পারেননি । নিজে হতে যাচ্ছেন সাহেব কবি । ইংরেজী ভাষায় সেই 
কল্পনাকে রূপ দেবার জন্য ০৪01৬৩19026, ৬151905 0৫ 01)6 785 প্রভৃতি 

রচনা শুরু করেন। তখন তিনি বুঝতে পারেননি যে, তার এই ইংরেজ হবার 
্বপ্ন শুধু অলীক স্বপ্র। রচনাগুলি মধুস্দনের রচনা বলে কেউ বিশ্বাস করতে 
চায়নি । অনেকে ইংরেজের রচনা! বলে মনে করেছিলেন। মহাত্মা! বেথুনের 

পরোক্ষ উপদেশে এবং বাঙ্লায় নাটকের অভাব দেখে তিনি বাঙলা 
সাহিত্য রচনা শুরু করেন। 

মধুস্থদন, অমিতাচারী, অমিতব্যয়ী, এবং কিছুটা উচ্ছুঙ্খলও ছিলেন। 
মনে হয় এসব ক্রটিও তীর স্বপ্রনাধনার বার্থতাপ্রস্থত। জীবনকে সার্থকভাবে 

গড়ে তুলতে গিয়ে বনু চেষ্টা করেও তিনি সার্থক হতে পারেননি । তিনি যে 

যুগে আবিভূর্তি হয়েছিলেন সে যুগও তার জন্য প্রস্তত ছিলনা । তাই তার 

সাহিত্যরস শিক্ষিত সমাজেরই একমাত্র গ্রহণীয় ছিল। সবার জন্য তিনি 

সাহিত্য রচনাও করেননি । তিনি নিজেই বলেছেন, 4:০9 $0৪৮ 0০161018 

0৫6 0০০01, [2 ০০10 10017 7170 01010 85 1 00100 17056 

70110515252 1796212. 170012 01 1655 11000020 ৬10) ০5০17) 10685 

800 12065 0£ 0101151501105+  -তাদ্দের জন্যই তিনি রচনা] করেছেন। 

পাশ্চাত্য শিক্ষা! দীক্ষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে ধারণ। তার মনকে কাণায় কাণায় 

পরিপুর্ণ করে রেখেছিল । মধুস্থদন কাব্য, নাটক রচনা করলেন, সনেট রচন! 

করলেন, জীবনে তিনি যশ চেয়েছিলেন, এবং তা পেদেওছিলেন। মধুনুদন তার 

আবালাম্থহদ রাজনারায়ণ বন্থকে লিখছেন, “০ 0385 68152 209 ০10 

€01 16, চা112120 ৪], 080 1 51511 50206 00৮ 1106 ৪. 62100600003 

০0009681800. 2015681067.-তিনি সত্যিই রক্ষণশীল সমাঞ্জ, ব্রাঙ্গ 

আন্দোলন এবং ইয়ং বেঙল আন্দোলনের মাঝে বিরাট ধূমকেতুর মতো 



২৯৪ বাঙলা সাহিত্য পরিক্রমা 

আবিভূ্ত হয়েছিলেন। নতুন সাহিত্যাদর্শের আকম্মিক অবতারণায় সবাইকে 
বিশ্মিত করে রেখেছিলেন । তাঁর কাছ থেকে জাতির আরও অনেক পাবার 

ছিল। কিন্তু তখনকার সাম্রাজযলিপ্স, স্বার্থেন্সত্ত ইংরেজ এবং “00৮০163 

06 01701696270 220. 981:8108281 সম্বন্ধে রাজনৈতিক লচেতনতাজনিত 

সক্রিয়তার অভাবে সে সম্ভাবনা আভাসেই রয়ে গেল। মধুস্থদন ভেবেছিলেন 
শিক্ষিত ধনীরাই দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ । নিজেও তাই হবার জন্য জীবন 

গ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন কিন্তু সফল হতে পারেননি । জীবনের অন্তাব- 

বোধের নিরসনের জন্য ষে চেতনাবোধের প্রয়োজন সে যুগে শুধু তিনি মন, 
কারও মধ্যে তা সুস্পষ্টভাবে দেখা দেয়নি। 

মধুস্দনের মধ্যে ব্যক্তি-সচেতনতা স্ুম্পষ্ট, নিজের সম্পূর্ণ প্রকাশের 

পারিপার্থিক বাধার জন্য একট। চাপা ক্রোধ ও বেদনা আছে তার মধ্যে। 

সার্ক স্থখ ও আনন্দের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে না পেরে নিজেকে 

যেন একেবারে ভেঙে ফেলতে চাইছেন। বিরাট বাঙলার সমাজক্ষেত্রে তিনি 
এক । সাহিত্যক্ষেত্রে গ্রাচীনপন্থী সংস্কৃতজ্ঞর। তার কাছে '6810612 1555815 

-700010106 15 00০65 60 01)2100 আ1)101 15 206 ৪ 20100 06 9815- 

1016--0065 172৮6 120 15061018 0£ 0118179110--অন্তদিকে অতিরিক্ত 

ইংরেজ ব"নে যাওয়ার দলও তাঁর কাছে "1)6 7০9০1 0951]5 000 100৭ 

[36105911 60051) €0 00061562100 71786 61165 6901 ছুই দলের 

কেউই তার কাছে শ্রদ্ধা পায়নি । তিনি নিজে যে প্রচণ্ড উন্মাদনায় নিজেকে 

ভাসিয়ে দিয়ে পরে বুঝতে পেরেছিলেন আকম্মিক আত্মবিত্রোহে কোনো স্থায়ী 

পরিবর্তন সাধিত হ'তে পারেন। | সে উন্মাদনা যাদের মধ্যে দেখেছেন-_-তাদের 

তিনি অশ্রদ্ধাই করেছেন। সেযুগের ছিধা সংশয়কে অতিক্রম করার প্রচণ্ড 

ইচ্ছ৷ থাকলেও যুগধর্মের জন্যই সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি । বিশেষ ক'রে 
তার চিন্তাধারার জন্য বাঙালী ততট। প্রস্তত ছিলনা । অনেক সময় তার 
সাহিত্য প্রচেষ্টা অনেকের বিদ্রপের কারণও হয়েছিল! জগঘন্ধু ভদ্র মহাশয় 

মেঘনাদ বধ কাব্যের প্যারডি 'ছুছুন্দরী-বধ কাব্য? রচনা করেছিলেন । 

মধুস্থদন সাহিত্যের গতানুগতিক পথ ছেড়ে নতুন পথ বেয়ে নতুন সাহিত্য 

স্থষ্টি করবার উদ্দেশ্টে কাব্য রচনা শুরু করেন। তাঁর কাব্যে আমরা মানুষের 

সংবাদ পাই । মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণ ও মেঘনাদের মধ্যে তিনি 210 



কবি মধুক্থদন ২৯৫ 

ও $10€ মানুষকে খুঁজে পান। বিভীষণ তার মতে 50০00130761 এবং 

রামায়ণের বানরের দল 3001] 01) 10916" 1। মেঘনাদ তারই কল্পনার সার্থক 
ও বলিষ্ঠ পুরুষ। তিনি তাকে এতই ভালোবেসে ফেলেছিলেন যে ম্ঘনাদের 

বধের অংশ রচনার আগে রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয়কে লিখলেন, *[ু ৪7) 80175 

€০ ০51201865 006 06200 01 2 ৮০01106 [10019010, বানরের দল 

রাক্ষসদের যুদ্ধে পরাজিত করবে এ তিনি সইতে পারেননি । যদিও মাঝে 

মাঝে তিনি “দৈব কে খগ্ডাতে পারে” বলে হতাশ হয়েছেন, তবুও দৈব- 

অন্কম্পা প্রার্থী রামকেও তিনি সবার অন্কম্পার পাত্র ক'রে তুলেছেন। 
সাহিত্যের এই দৃষ্টিভঙ্গী পাশ্চাত্তের 1)01781019)এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের 
ফলম্বরূপ | কবি-সমালোচক শশাঙ্কমোহনের মতে মধুক্দন “বাঁঙীলীকে 
অশ্রুত তরফের সঙ্গীত শুনাইয়াছেন। প্রচলিত আচার বিশ্বাস, ছন্দোবন্ধ 

ভাষা কিন্বা সংস্কৃত ব্যাকরণের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, এই কবি সম্পূর্ণ স্বাধী- 

নতায় নিজের প্রাণাবেগ অবারিত করিয়াছিলেন” ৷ মধুস্থদন চেয়েছিলেন__ 

পাশ্চাত্তা-সাহিত্যের উপকরণ দিয়ে বাঙ্ল। সাহিত্যকে সাজাতে । তার 

কল্পনা তার চিন্তাশক্তিকে জড়তা ও সংস্কারের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে 

চেয়েছিলেন। মেঘনাদ বধ কাব্য প্রসঙ্গে কবি বলেছিলেন “*****ছ 056 

01550106 19096100১ 11796210061 6122 5০০76 €০ 02 11521) 0108 

[2০0৮/৮213 (5101) 25 00০5 915) 200 10 0010৬ 85 11015 ৪5 

[০20 £0170 ৬৪110101117 । কবি প্রাচ্য শিক্ষ।-দীক্ষাকে একেবারে 

মুছে ফেলতে পারেননি, পাশ্চাত্য আদর্শও তাকে অনুপ্রাণিত করেছে। 

এই ছুইধারার শুভমিশ্রণ ফল মেঘনাদবধকাব্য, বীরাঙ্গনাকাব্য। “মধুস্থদনই 
নব বঙ্গের কাব্য সাহিত্যে প্রথম পুরুষ প্রাণের দৃষ্টান্ত । ***"** মধুস্থদন 
প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য সভ্যতার সঙ্গমস্থলেই দণ্ডায়মান। একদিকে, আর 

সাহিত্যের বাল্ীকি, কালিদাস, ভারবী এবং ভবভূতি, অন্যদিকে পাশ্চাত্য 

সাহিত্যের হোমর, ভাঞ্জিল, ওভীদ্, দাস্তে, টাসো, মিলটন, বায়রণ প্রভৃতি 

প্রাণ-পৌরুষশালী কবিগণের পদতলে বসিয়াই মধুস্দন কবিদীক্ষা গ্রহণ 
করেন। ইহার্দের আত্মাপ্রভাবেই মধু-হ্ৃদয় সবলতা। এবং ঘনতা, পূর্ণতা এবং 
প্রকাণ্ডতা লাভ করিয়াছিল। ( বঙ্গবাণী-_শশাঙ্কমোহন সেন) 

ইংরেজিতে গ্রস্থরচনার পর মধুস্দ্ন “তিলোত্বমাসম্তভবকাব্য' € ১৮৫৯) 



২৯৬ বাঁঙল! সাহিত্য পরিক্রম। 

রচনা করেন। এই কাব্যটিতে লিরিকভাব খুব স্পষ্ট । বাঙলা নাটকের 
দৈন্ত ও প্রয়োজন অনুভব ক'রে এই সময়েই নাটক লিখতে শুরু করেন। 

১৮৫৯ খ্রীষ্টাবে 'শমিষ্ঠা” নাটক প্রকাশিত হয় । “শমিষ্ঠা* নাটক রচনার কিছুদিন 

পর মধুস্দন “একেই কি বলে সভ্যতা” এবং “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো” নামে 
ছুইথানি প্রহসন রচন! করেন। মদ খাওয়ার পরিণাম, তথাকথিত আধুনি- 
কতার নামে সামাজিক বর্বরতা, নতুন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নোঙ্রামি, ধর্মের 

আবরণে রক্ষণশীল সমাজের ধিকৃত ও বিকৃত জীবনের ্ববূপ প্রভৃতি সবই এই 
প্রহসন ছুটিতে আছে । সে যুগের সমাজের ক্রটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে মধুস্থদন যে 
সচেতন ছিলেন প্রহসন দুখানি তার সার্থক দৃষ্টান্ত । | 

'শমিষ্ঠা” নাটকে সংস্কৃত নাটক ও কাব্যের প্রভাব যথেষ্ট । আমরা পুর্বেই 
বলেছি বাঙ্ল! নাট্য সাহিত্যের দৈন্ত দেখে তিনি নাটক রচন! শুরু করেন। 

শমিষ্ঠ] নাটকের গ্রস্তাবনায় তিনি ভারতবাসীর উদ্দেশ্টে যা বলেছিলেন তা 
একমাত্র মধুন্দনই বলতে পারেন । তিনি প্রত্তাবনায় বলছেন-__ 

উঠ, ত্যজ, ঘুমঘোর হইল, হইল ভোর । 
দিনকর প্রাচীতে উদয় ॥ 

কোথায় বাল্সীকি, ব্যাস কোথা তব কালিদাস 
কোথা ভবভূতি মহোদয় । 

অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঁটে, বঙ্গে 
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয় ॥ 

সুধারস অনাদরে, বিষবারি পান করে, 

তাহে হয় তনু, মনঃ ক্ষয়। 

মধু কহে, জাগে জাগো বিভুস্থানে এই মাগো, 
স্থুরসে প্রবৃত্ত হক তব তনয় নিচয় ॥ ইত্যাদি। 

শমিষ্ঠা নাটকের কাহিনী পুরানো, কিন্তু লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী আধুনিক । 
ভারতবর্ষের প্রাচীন আদর্শের প্রতি তার অসীম শ্রদ্ধা, কিন্তু যে চোখ দিয়ে 
তাকে দেখছেন সে একেবারে একালের । নাটকের শিল্পচাতুর্ষের দিক 
থেকেও কিছু কিছু ত্রুটি রয়েছে । নাটকে প্রধান গুণ হ'ল ঘটনাপ্রবাহের 

গতিবেগ। এই নাটকে তার অভাব লক্ষিত হয়। তবে গঠনের যুগের 
নাটক হিসাবে শমিষ্ঠা নাটকের মূল্য অনেকখানি । 



কবি মধুস্থদন ২৯৭ 

'পদ্মাবতী' নাটককে (১৮৬০) বলা যেতে পারে গ্রীক কাহিনী বস্তর বাঙলা 
সংস্করণ। এই নাটকে হোমারের ইলিয়াডের ট্রোজানরাজ প্রায়ামের পুত্র 
প্যারিসের নারীর সৌন্দর্যবিচারের কাহিনীর স্পষ্ট ছায়া দেখতে পাই। 
নারীরাও সবাই দেবীস্থানীয়া। “পদ্মাবতী” নাটকে কবি অমিত্রাক্ষর ছন্দ 
ব্যবহার করেছেন। অবশ্টি এর আগে তিলোত্তমাসম্তব কাব্যেও কাচা 

হাতের অমিজ্রাক্ষর ছন্দ রচন1] দেখতে পেয়েছি । 

কিষ্ণকুমারী” নাটক (প্রকাশ--১৮৬১) রাজপুত ইতিহাস অবলম্বনে রচিত। 

কিন্তু ইতিহাঁস এখানে যথাষথভাবে রক্ষিত হয়নি । তবে নাটক হিসাবে অন্যান 

নাটক অপেক্ষ। কৃষ্ণকুমারী নাটক সার্থকতা লাভ করেছে । এই নাটকে গ্রীক 

প্রভাব যথেষ্ট । নাটকটির পরিণামে ট্রাজেডি । নাটকটিতে রচয়িতার 

দেশপ্রীতি, পরাধীনতার বেদনীবৌধ সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। মধুষ্থদন 
কষ্ণকুমারী নাটক রচনায় দক্ষ নাট্যকারের পরিচয় দিয়েছেন! এই নাটকের 

গতিবেগ নাটকখানিকে অনেকটা শ্বাভাবিক রূপ দান করেছে । এই নাটকে 

বিশুদ্ধ রোমান্টিক আদর্শেব সঙ্গে সঙ্গে 17010901900এর আভাসও পাওয়া 

যায়। কৃষ্ণকুমারী নাটককে বাঙ্ল! নাট্যসাহিত্যের ট্রাজেডি পধায়ের 
প্রথম সার্থক নাটক বলা যেতে পারে। মধুস্দন এই নাটকে গান 
ছাড়া! আর সব কিছুতেই গছ ব্যবহাণ করেছেন। তার নাটকগুলি বিশেষ 

ভাবে অভিনয়ের উদ্দেশ্তেই রচিত হয়েছিল। তিনি মুসলমানদের কাহিনী 
নিয়েও নাটক রচনা করতে চেয়েছিলেন এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে কাটিয়ে 

উঠে তিনি বলেছিলেন-__”[5 016180156 2£917250 4551100 0210553 

20056 1৩ £152 091 তার শেষ নাটক “মায়াকানন” তার মৃত্যুর পর 

প্রকাশিত হয়। মধুস্থদন একসঙ্গে অনেকগুলি রচনায় হাত দেন। একই 
সঙ্গে মেঘনাদ বধ কাব্য ( ১৮৬১ ), ব্রজাঙজন। কাব্য ( ১৮৬১) রচনা করা সহজ- 

সাধ্য ব্যাপার নয়। ১৮৬২ সালে বীরাঙ্গনা কাব্য প্রকাশিত হয়। চার পাচ 

বছরের মধ্যে তার বেশীর ভাগ রচন। আত্মপ্রকাশ করে। এর অনেকদিন পরে 

প্রায় ১৮৬৫ সালে ফরাসীদেশের ভাস্পাই নগরীতে বসে বাঙ্ল1 সনেট বা 

চতুর্ঘশপদী কবিতাবলী রচন। করেন। ১৮৬৬ খ্রীঠান্দে এই কবিতাবলী 
প্রকাশিত হয়। ১৮৭১ সালে হেক্টর বধ (গগ্ রচন! ) এবং মায়াকানন নাটক 

রচিত হয়। 



২৯৮ _. বাঙল! সাহিত্য পরিক্রম! 

কবি মধুস্থদন “গাইব ম। বীররসে ভাসি মহাগীত” বলে মেঘনাদ বধ কাব্য 
রচন শুরু করেও শেষ পর্ধস্ত বীররসাশ্রিত আদর্শ মহাকাব্য ক'রে গড়ে তুলতে 
পারেননি । “সমুদ্রতলে কপোতাক্ষের অন্তঃশ্রোত তাহার কাব্যতরণীর গতি- 

নির্দেশ করিল, সমুদ্রে পাড়ি দেওয়। আর হইল না । তরী যখন তীরে আসিয়া 
লাগিল, তখন দেখা গেল-__“সেই ঘাটে খেয়। দেয় ঈশ্বরী পাটুনী”। (আধুনিক 

বাঙলা সাহিত্য-_মোহিত লাল মজুমদার ) শেষ পর্যস্ত দেখা গেল মহাকাব্য 

লিরিক কাব্যের দ্ূপ পরিগ্রহ করেছে । উনবিংশ শতাব্দী মহাকাঁব্যের 'যুগ 

নয়। মেঘনাদ বধ কাব্যের ষষ্ঠ সর্গ শেষ ক'রে বন্ধু রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন, 
06৮21 01000£1)0 [ /95 9001) ৪6110৮0010০ 7090)6610, 

মেঘনাদের মৃত্যুবর্ণনাপ্রসঙ্ে তিনি বলেছিলেন_-40০ 1706 ০৪ £7151)661760, 

1775 0621: 12110ড/, [ 016 6০901016 [0 158.0615 ভআ1 ভ18 1২93, 

[50 106 11065 2 165৬7 65101011055 2100. 0005 2.0001:6 2, 70008, 11510, 

তাই কাব্যে বীররসের অবতারণ। আর ঘটলনা । মাইকেল মধুস্দন একদিকে 
রামায়ণ, মহাভারত পড়েছেন, অপর দিকে গ্রীক, ইতালীয় প্রভৃতি পাশ্চাত্য 

সাহিত্যও তার পড়া ছিল। প্রাচ্যের স্গিপ্ধ কাব্যমাধুর্ষ এবং পাশ্চাত্ত্যের বীরাদর্শ_ 
এই উভয় শক্তির মিলনে তাঁর কাব্য এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। পাশ্চাত্য 
ব্যক্তিম্বাতন্ত্ের ভাবাদর্শে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। মেঘনাদবধকাব্যে এই 

ভাব বিদ্যমান । মধুন্ছদনের সামনে যে সাহিত্য ছিল তা তার রচনার প্রচুর 
উপকরণ জোগালেও নিজেকেই সাহিত্যের পথ রচন| করতে হয়েছিল । মুক্ত-ছন্ৰ 

কাব্য রচনার জগ্ত তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দ বেছে নেন। "শব্দের বাহক মেল বন্ধন' 

থেকে ছন্দকে উদ্ধার করে, “হৃদয় ভাবের প্রবাহে” তাকে মুক্তি দেওয়া, এবং 

ছন্দকে সম্পূর্ণ ভাবান্ছগ করে প্রবাহিত করা, এই রকম “ন্স্থির শক্তি-প্রচণ্ডতাঃ, 

এরকম যোগ্যতা, আর কোনে! বাঙালীতে আগে দেখা যায়নি। কবি-সমালোচক 

শশাঙ্কমোহনের মতে “উহ! পশ্চিমের অতলাম্ত সমুদ্রেরই দীক্ষা! আধুনিক 
সাহিত্যের এই "681510 6167061)0 এই আবেগ উচ্ছ্বাস, এই পারুষ এবং 

পৌরুষ, এই হস্কার এবং হাহাকার, ইহা নানাদিকে ভারতবর্ষের শৈলাকাশ 

দীক্ষিত এবং শাস্ত নিষ্ঠ প্রাচীন সভ্যতার অজ্ঞাত। *****-* বিচ্যাস্ন্দর কিংবা 
চণ্তীকাব্য হইতে মেঘনাদ বধের শিল্পআত্মা মূলেই বিভিন্ন । প্রথম ছুইটি বীপা- 
নিঃস্যত কালোয়াতী সুর; মেঘনাদ অর্গানের সুর। প্যারাডাইস লস্টের ন্যান্গ 



' কবি মধুস্দন ২৯৯ 

মহাসমুদ্দ্ের ব্রহ্মতালের সহিত ম্বত: সঙ্গত হইয়াই এই স্বর সমুখিত হইতেছে।' 
তার কাব্যের গল্পটি দেশী কিন্তু রচনা] আদর্শ ও চরিত্র চিত্রণে তিনি পাশ্চাত্ত্যের 
আদর্শই বেশী অনুসরণ করেছেন। বাল্লীকি, বেদব্যাস, কালিদাসের সঙ্গে 
হোমার, ভাজিল, দাস্তে, টযাসো, মিলটন প্রভৃতির প্রভাবও রয়েছে। মধুস্থদন 

বলেছিলেন, “615 [05 810166000০0 21818: 656 ৪0815766 £5083 

০1 61) (06515 00505019£% 1700 001 0? | মেঘনাদ বধ কাব্যের 

প্রকাশভঙ্গী অনেকটা গ্রীক মহাকাবোর মতো৷। পাশ্চাত্য সাহিতে)র রোমান্- 
টিসিজম ও হিউম্যানিজমের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অভিজাত জীবনের যে 

দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্তিস্বাতন্তযাদর্শ গড়ে তুলছিল মধুস্থদনের কাব্যে তারও আভাস 
পাওয়া যায়। যারা দৈবের বিরুদ্ধে, 'অনৃষ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে এবং 

অনিবার্ধ পরিণাম যে মানুষ নিয়তির কাছে পরাজয় স্বীকার করছে সে মাষের 

জন্য কবির অপরিসীম সহানুভূতি ছিল । মেঘনাদ বধ কাব্যের রাম একান্ত 
দ্বনির্ভরশীল হীনবীধ অনৃষ্টবাঁদী মান্ুষ__অপরদিকে ব্যক্তিচেতনাবোধের 
প্রতিনিধি হচ্ছেন রাবণ ও মেঘনাদ। মধুস্দনের রাবণ মিলটনের 9968,-এর 
সমগোত্রীয়। এবং হোমাবের হেকুটর ও মেঘনার্দের মধো আমরা একটি 

সাদৃশ্য লক্ষ্য করি। 

কবির প্রমীল] চরিত্রটি বিদেশী ভাবাদর্শে গঠিত। 'বড়বার পিঠে” এই বীর্যবতী 
সতী রামকেও ভীতশঙ্কিত করে তুলেছেন। একদিকে তিনি মেঘনাদ- 
প্রিয়া নারী প্রমীলা, অপরদিকে তিনি প্রচগ্ততেজা নারী-যিনি দৃপ্তকণ্ঠে 

ঘোষণ। করেন, 'আমি কি ডরাহই সখি, ভিখারী রাঘবে 1, তার সাহস ও বিক্রম 

বিদেশী আদর্শে গড়া । ট্যাসোর কাব্যের ক্লোরিন্দা চরিত্রের অনেকখানি ছাপ 

প্রমীলা চরিত্রে লক্ষিত হয়। সীতা! চরিত্রে আমরা ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ 
লক্ষ্য করি। “১০০: 9169? মধুস্থদনের কবি কল্পনাকে বড়ই অভিভূত করেছিল । 
বিভীষণ-পত্বী সরমার মধ্যে কিছুটা হেকুটর-পত্বী আগ্োমাকির ছায়াপাত 

ঘটেছে । লক্ষ্মণ চরিত্র সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। লক্ষ্ণ-পত্বী উম্মিল 
ও মাত স্থমিত্রার প্রতি বাল্মীকি ততট। সহাঙ্থভূতি দেখান নি। মধুস্দন 

যখনই লক্ষণের কথা বলতে গেছেন তখনই হয় “উগ্সিলা বিলাসী” নয়ত “সৌমিত্রি- 
কেশরী” বিশেষণে অভিহিত করেছেন। মেঘনাদ হত্যার অংশ ছাড়া লক্ষ্মণ চরিব্র 

যথাসম্ভব উন্নত আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন। মধুস্দন 88130 
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10507010985 0৫ 01: 2155256015,কে %৪]1 ০৫ 0০০১ বলেই জানতেন । 

তারই ওপর তিনি পাশ্চাত্য আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি 

বন্ধু রাজনারায়ণকে একপত্রে লিখেছিলেন, এ 50811 000 0০10৬ 1661 

50091155006 10105) 18006], চা €0 166) 858. 31661 আ০0]৭ 

112০. 001, | মেঘনাদবধ কাব্যের আরম্ভ শোকাকুল রাবণকে দিয়ে 

আর শেষ মেঘনাদের মৃত্যুতে । আরস্তেও করুণরসের অবতারণা, শেষেও 

সঞ্চদিবানিশি কাদিল। ব্ষাদে”। | 

'ব্রজাজন। কাব্য” রাধাবিরহ বিষয়ক কাব্য । এখানে প্রাচীন বৈষ্ববীতিতে 
কাব্য রচনার প্রভাব রয়েছে । অথচ ভাবপ্রয়োগে তিনি আধুনিক হয়ে 
উঠেছেন । “রাধা” চরিত্র তাকে আকুষ্ট করেছিল। তার একটি কারণ এই, 

নারী চরিত্র অস্কনে মধুস্থদনের গভীর সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা ছিল। সীতাচরিত্র 

তার একটি প্ররুষ্ট উদাহরণ। ব্রজাঙ্গনা কাব্যের কবিতাগুলিতে বৈষ্ণব 

15001509 অপেক্ষা আধুনিক 1511০197ঃএর অভিব্যক্তিই বেশী। বৈষ্ণব 
কবিতার বিরহিণী রাঁধ! ব্রজাঙ্গন। কাব্যের নায়িকা । এই কাব্যের কবিতা- 

গুলি ৪৮০০ [১0০1 010 7২৪0199. 9180 19০17 বিরহ? | ব্রজাঙগনা কাব্যকে 

রাজনারায়ণ বন্থর কাছে লেখা একটি পত্রে মধুস্দন “রাধার বিরহ” নামেও 

অভিহিত করেছেন। এই পত্রে তিনি বলেছেন “রাধার বিরহ” 19 ?7, 0 

01695 [1:96] [2015578106০ 71151) 1৮ কাব্যটি প্রকাশ করার অনিচ্ছা 

থেকে মনে হয়, নতুন দ্বিনের কবি আর পুরানো দিনে ফিরে যেতে 
চান না। 

“বীরাঙ্গনা কাব্যের” বিষয়বস্তও প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য থেকে নেওয়। 
হয়েছে। তবে তার গঠন ও প্রকাশভঙ্গী বিদেশী । “বীরাঙ্গনার অতি 

ওদ্ধত্যযুক্ত নামটাও স্বয়ং ওভীদের (0০10) [7501০ ঢ.0150155এর ম্মরণপথেই 
উপস্থিত।* ( বঙ্গবাণী__-শশাঙ্বমোহন সেন) বীরাঙ্গনা কাব্যে পাতিত্যের 

প্রতি সহানুভূতি, সহমমিতা, মানবতার আদর্শ প্রভৃতি স্বার্থকভাবে প্রকাশ 

পেয়েছে । মানুষের জীবনের ছুঃখবেদনা, রোমান্টিক কল্পনার সার্থকগ্রকাশ 

এই বীরাঙ্জনা কাব্যে । মাটির পৃথিবী এবং তার মুন্ময় সন্তানের করুণ ও অসম্পূর্ণ 
জীবনালেখ্য এই কাব্যে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে । বীরাঙ্গনা! কাব্যের 

পত্রীবলী অনেকটা 08702010 770100109895এর ছা'াচে রচিত। 
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মধুস্ুদনের সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতাঁবলী উনবিংশ শতাব্ীর বাঙলা 
কাব্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ বল! যেতে পারে । তিনি বেশীর ভাগ সনেটই 
ফরাসী দেশের ভার্সাই নগরীতে বসে রচন1। করেন। তার 'সনেটের ঘন- 

পিনদ্ধ কাযা” মাঝে মাঝে শ্লথবদ্ধ হলেও মধুস্থদনের মনের সুম্্রতম ভাবের 
পরিচয় তার মধ্যে পাওয়া গেছে । এই সনেটের মধ্যে তার দেশাতবোধেরও 

আভাস পাওয়া যায়। বাঙ্লায়ও যে উৎকৃষ্ট সনেট রচিত হতে পারে, 
এ বিশ্বাস তার ছিল। তিনি রাজানারায়ণ বস্থকে একপত্রে লিখেছিলেন, 

গা 20 1)0100012 00101010, 16 ০0106158050 5 1067) 01 20105) 00 

9017176 17) 011726 ৮0410 1159] €1)6 1081190, তাব পরে রবীন্দ্রনাথ, দেবেজ্জু 

নাথ সেন, প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল মজুমদার প্রভৃতি অনেকেই উত্কুষ্টসনেট 

রচনা করেছেন, কিন্তু বাঙলা সাহিত্যে সার্থক সনেট রচনার দৃষ্টান্ত খুব বেশী 
নেই। *আত্মবিলাপ? বঙ্গভূমির প্রতি” খণ্ড কবিতা যুগপৎ তাঁর দেশপ্রেম ও 

আত্মসমালেোচনার সুস্পষ্ট ইজিত বহন করে । 

মধুস্্দনের আবিতভাব ঘটেছিল গুপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের শোষণ- 

শাসনের মাঝে । তার মাঝে পড়ে তিনি নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন । 

পাশ্চাত্য সাঁভিত্য, সমাজ ও জীবনাদর্শকে তিনি ছোট করতে চান নি, নিজেকেও 

ছোট করতে চাননি । অথচ গুপনিবেশিক সাআজাবাদের অবশ্যস্তাবী 
পরিণতিকে, বিজিত জাতির সমাজ জীবনের ব্যর্থতাকে তিনি রিক্থ হিসাবে 

পেয়েছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্সন্ত ছিল তার শাস্তির কামনা, অথচ সে 
শান্তি না পাওয়ার ছুঃখ নিয়ে একটি বিরাট ব্যক্তিপ্রতিভার তিরোভাব ঘটল। 

তার কালের বিশেষ কোনে সমর্থন তিনি পাননি । পশ্চিমের দিকে তাঁর 

দৃষ্টি নিবদ্ধ, প্রাচ্যের ভূমিখণ্ডে তিনি দণ্ডায়মান । বিরাট পৃথিবীর উপর থেকেও 

তিনি নিরবাসিত। বাঙালীর মনোভূমি মধুস্থদনকে ধারণ করার পক্ষে 
নিতান্তই সংকীর্ণ ছিল। কবি চেয়েছিলেন 10702001651 হতে । তিনি পুরো" 

দস্তর সাহেব হতে পারেন নি বটে, কিন্তু [22020108] কবি হয়েছিলেন। 

আগামীদ্িনের মানুষের জন্য অমর কাব্য রচনা করার অদম্য বাসনা ছিল। 

'গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি এমন কাব্য তিনি রচনা 
করবেন এই তার মনে সাধ ছিল। তাই তিনি রচনাও করেছেন। বাঙলা" 

সাহিত্য যতদিন বেচে থাকবে, যতদ্দিন বাঁড্ল! সাহিত্যের প্রগতির পথ নিরুদ্ধ 
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হবেনা ততদিন মধুস্থদনের বিরাট ব্যক্তিপ্রতিভার অক্পন দীপশিখা কাব্যরসিক 

বাঙালীর যাত্রাপথের অন্ধকার দেবে ঘুচিয়ে । 
_. মধুন্থদনের সমসামঘ়িক কালে এবং তার পরেও অনেক কবির আবির্ভাব 

ঘটেছিল। ত্বাদের মধ্যে দুচারজন ব্যতীত অন্যদের রচনার তেমন কিছু 
সাহিত্য-মূল্য নিধ্ধারণ করা যায় না। অনেকে মধুস্থদনের ব্যর্থ অনুকরণ 
করেছেন। মেঘনাদ বধ ও বীরাঙ্গনা কাব্য কিছুদিনের জন্য কবিদের 

অন্থকরণের বস্ত হয়ে ওঠে । কিন্তু এসব কবিদের কেউই মধুস্থদরনের কাব্য- 
রসের মূল উৎস খুঁজে পাননি । ১৮৬১ সালে দীননাথ ধর “কংশবিনাশ কাব্য 
রচনা করেন। এই কাব্যটি মধুস্থদনের বার্থ অনুকরণের নিদর্শন । মধুস্থদন 
বাঙ্লাদেশে একবারই আভিভূর্ত হয়েছিলেন। যে বিরাট সম্ভাবন৷ তার 

মধ্যে ছিল, তার যুগ সে সম্ভীবনার জন্য ততথানি প্রস্তত ছিলনা । আজ 
আমরা বুঝতে পারি ষে, মধুস্থদ্রনের কাব্যের যেমন গতিবেগ অনিরুদ্ব_ 

মধুস্থদনের জীবন-কাব্যও তেমনই যুগে যুগে বাঙালীর হৃদয়ে নতুন রস ও 

উদ্দীপনার সঞ্চার করবে । 

অন্যন্য কলিগশ 

মধুস্থদনের সমসাময়িক কয়েকজন কবির কথা পুর্বে উল্লেখ করেছি। 

এসব কবিদের মধ্যে স্থলভ পত্রিকা” সম্পাদক দ্বারকানাথ রায়, রসিক রায়, 
কাঙাল হরিনাথ, সন্ভাব শতক রচয়িত। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, হরিশচন্দ্র মিজ্র, 

রাঁধামাধব মিত্র, ভ্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতা রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়, 

বনোক্লারীলাল রায়, “ছন্দঃ কুস্থুম” কাব্য রচয়িতা ভূবনমোহন রায় চৌধুরী, 
“ভারত-ভ্রমণ কাব্য” রচয়িতা চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, “ভর্তৃহরি কাব্য” রচয়িতা 

বলদেব পালিত, «বীরাঙ্গন! পত্রোত্তর কাব্য, রচয়িতা রাজকুমার নন্দী, রাজকৃষ্ণ 

মুখোপাধ্যায়, চতুর্দশপদী কবিতামাল1 রচয়িতা রামদাস সেন, রাজকুষ্ণ রায় 

প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । এদের প্রায় সবাই হয় মধুস্থদন নয়ত রঙ্গলালের 
পথ ধরে চলেছেন । “কাঙাল” হরিনাথ (ফিকিরটাদ) এবং কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 
রচনায় কিছুটা বৈশিষ্ট্য আছে। হরিনাথ অনেক বাউল গান রচন1 করেছিলেন । 

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার কবিতায় ভারতীয় হিন্দু আদর্শের পাশাপাশি স্থফি সাধকদের 

ভাবাদশও প্রকাশ পেয়েছে । 
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ধারা মধুস্থদনের অনুকরণ করছিলেন তাদের কাবো তার শুধু অক্ষম 
অস্থকরণটাই প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষ করে ছন্দোমুক্তি, ভাবগতিকছন্দের 
প্রয়োগ, নাষধাতুর প্রয়োগ প্রভৃতি ব্যাপারে মধুস্থদনের সমসাময়িক কবিরা 
মাঝে মাঝে কাব্য হাস্যকর অবস্থার স্ষি করেছেন। তবে সনেট রচনায় 

রামদাস সেন ও রাজরুষ্ রায় কিছুটা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 

তূবনমোহন রায় চৌধুরীর “ছন্দ; কুন্থম” কাব্যে বিভিন্ন ছন্দের আকুতি ও 
প্রকৃতির হন্দবর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে । রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় গগ্য রচনার 
জন্যই স্মরণীয়, তবে তিনিও “যৌবনোগ্যান” প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন । 

এসময়ে কয়েকজন মহিলা কবিও বাঙল। সাতিত) ক্ষেত্রে আবিরভতি 
হয়েছিলেন। বেশীর ভাগ মহিলা কবিরা নিজেদের নাম দিতেন না। তবে 

চিত্ত বিলাসিনী (১৮৬) রচয়িতা কুষ্ণকামিনী দাসী, অন্নদাস্থন্দরী দেবী 

( অবল] বিলাপ--১৮৭২ ), ভুবনমৌতিনী দেবী (ম্বপ্রদর্শনে অভিজ্ঞান_-১৮৭৮) 

নবীনকালী দেবী (শ্মশান ভ্রমণ--১৮৭৯) প্রভৃতি মহিলা কবিরা স্ব-নামে কাব্য 

রচন। করেছিলেন । 

মধুস্থদন বাঙল। সাহিত্যে যে নতুন প্রেরণার সঞ্চার করেন তার 
প্রতিক্রিয়া অন্যান্য লেখকদের মধ্যে দেখ। দিয়েছিল। মধুস্থদনের পর 

থেকে বু কবির রচনায় কাবাধারার ক্রমোতৎ্কর্ষ ঘটতে থাকে । অনেক 

ইংরাজি কাব্যের অন্ুবাদও ভতে থাকে । হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের মতো! 

ক্ষমতাশালী লেখকরাও মধুস্থদনের প্রভাৰকে অস্বীকার করেননি । 

€ 

লাঙল নাউক্কেন্স প্রথম স্বুগ 

বাঙ্ল! নাটকের যে দূর্বলতা দেখে কবি মধুস্থদন নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন 

তার কথা পুর্বে উল্লেথ করেছি। নাটক আগেও কিছু রচিত হয়েছিল 

কিন্তু রঙ্গমঞ্জের অভাবে তার যথার্থ প্রকাশের স্থযোগ ঘটেনি । অষ্টাদশ 

শতাব্দীর শেষের দ্দিকে হেরাসিম লেবেডফ নামে একজন রুশদেশবাপী 
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এদেশে প্রথম নাট ক-অভিনয়ের স্ত্রপাত করেন। ইনি ১৭৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্ষের 

দিকে [01580156 এবং [0৮৪ 15 017৩ 056 [0০০6০ নামে ছুইখানি 

ইংরেজি হাস্যরসের নাটকের বাঙলা অনুবাদ করিয়ে অভিনয় করান। 
হেরাসিম লেবেডফ নাটকের জন্য ভারতচন্দ্রের বিগ্ভান্থন্দর থেকে গানও 

নিয়েছিলেন । ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলাদেশে নাট্যশালা প্রথম স্থাপন করেন 

প্রস্নকুমার ঠাকুর । এই নাট্যশালায় ইংরেজি নাটকই অভিনীত হয়। ১৮৩৫ 

্র্টান্দে শ্টামবাজারের নবীনচন্ত্র বস্থু নিজের বাড়ীতে রঙ্গমঞ্চ তৈয়েরী কারে 

বিছ্যান্ুন্দর কাব্যকে নাট্যর্ূপ দান করে অভিনয় করান। আশুতোষ 

দেবের বাড়ীতে নন্দকুমার রায়ের “অভিজ্ঞান শকুন্তলা! নাটকের” ( ১২৬২) 

অভিনয় হয়। রঙ্গমঞ্চ ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকলেও সার্থক নাটকের অভাবে 

তার অবস্থা খুব শোচনীয় ছিল। প্রথম দিকে বড়োলোকের বাড়ীতে নাটকের 

অভিনয় হ”ত। সেখানে ভদ্দ ও ধনী ব্যক্তিরাই নাটকের অভিনয় দেখার স্থযোগ 

পেতেন । যাত্রা, কবিগান, থেউড় অথবা পাঁচালী গানই তখন সাধারণ বাঙালীর 

একমাত্র রম আস্বাদনের অবলগ্বন ছিল। ইংরেজরা এদেশে পাকাপোক্ত 

হয়ে বসার পর থেকেই রঙ্গমঞ্চ ও নাটকের প্রসার ঘটে । সামাজিক জীবনের 

সমস্তাগুলি ধীরে ধীরে নাটকের মধো প্রকাশ পেতে থাকে । ব্রাহ্ম আন্দোলন, 
£ইয়ুং বেউল” আন্দোলন, বিধবা-বিবাহ, বাল্য-বিবাহ, বহু-বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক 
সমস্য। এবং রক্ষণশীল সমাজের গৌড়। হিন্দুদের নানারকম দলাদলি প্রভৃতির 

বিষময় পরিণাম প্রভৃতিও বাঙলা নাটকের বিষয়বস্ত হয়ে ওঠে। এছাড়া 

পৌরাণিক, ভক্তিমূলক, ইতিহা সাশ্রিত সামাজিক প্রভৃতি বিষয় অবলম্বন করেও 

নাটক রচনা শুরু হয় । তবে প্রথমদ্দিকের নাটকের মধ্যে অনুবাদের সংখ্যাই 

বেশী। তাও বেশীর ভাগ সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ । অবস্তঠি ইংরেজী নাটকও 

কিছু কিছু আছে। সমসাময়িক সমস্যাগুলি নিয়ে দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি নাটক 

রচন শুর করেন। সেযুগের নীলকরদের অত্যাচার, নীল বিদ্রোহ প্রভৃতির 

পটভূমিকাম দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' রচন! করেন। কি করে রায়ত প্রজাদের 

মধ্যে বিদ্রোহ-প্রবণতা। দেখা দিল তার আভাসও তার নাটকে রয়েছে । প্রথম 

যুগের নাটকের সাহিত্যিক মূল্য কম থাকলেও নাটকের গঠনের যুগে এদের 

শ্রেষ্ঠত্ব সংশয়াতীত। 
প্রথমযুগের নাটকের প্রাচীনত্বের বিশেষত্ব ছাড়া আর বিশেষ কিছু নেই। 
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বিশেষ করে তখন বাঙলা রঙ্গমঞ্চ গ'ড়ে ওঠেনি । তাই নাটকের ভিতর 
দিয়ে জনসাধারণের কাছে জীবনের বিভিন্ন মহলের পরিচয় জ্ঞাপনের ততখানি 

স্থঘোগ ঘটেনি । রঙ্গমঞ্চ মানুষের কাছে প্রত্যক্ষভাবে জীবন ও সমাজকে 

তুলে ধরে । নাটক অভিনয্ব-সাপেক্ষ-_-তার পুর্ণ পরিণতি অভিনেতা, রঙ্গমঞ্চ 
ও দর্শকের মহাসংযোগে । এই রঙ্গমঞ্চ গড়ে উঠতে এবং নাটা সাহিত্য 
বাঙালী জাতির একট] বৈশিষ্ট্যজ্জাপক হতে বেশ কিছুটা সময় লেগেছিল । 

তবুও রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির সামাজিক আন্দোলন সমাজে ষে 
প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছিল তা নিয়েও অনেকে নাটক রচনা করেন। এছাড়৷ 
জাতীয় জীবনে সংবাদপত্র, সাহিত্যে আধুনিকতা, দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্ততা, বিভিন্ন 
মতবাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ জীবন-আলেখ্য দেখার আকাজঙ্ষায় নাটকের 

প্রয়োজন অনুভূত হয়। 

ডাঃ স্কুমার সেন মহাশয় তাঁর বাংলা সাহিতোর ইতিহাসে বহু নাটকের 

উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে প্রাচীনতম নাটক হচ্ছে প্রবোধচজ্ঞোদয়ের 

অন্কবাদ। এর অনুবাদক হচ্ছেন বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ব ( অগ্কবাদ--১৮৩৯-৪ ; 

প্রকাশ-_-১৮৭১ শ্রীষ্টাব্ব )। এই নাটকে গগ্য ও পদ্য ছু'য়েরই বাবহার আছে। 

এরপর €োগেন্দ্রন্দ্র গুপ্ডের 'কীতিবিলান' (১২৫৮ সাল )নাটক। এই নাটক 

সেকৃস্পীয়রের হেমলেটের অনুসরণে লিখিত। নাটকটিও ট্র্যাজেডি। 
ভারতীয় নাটক সাধারণত ট্র্যাজেডিতে পরিণতি লাভ করত না। শেষ 

অবধি তাকে মিলনাস্তক, শুভ পরিণামাস্তক ক'রে দেখানোর রীতিই ছিল। 

সাহিত্যে ট্র্যাজেডির আভাস অনেক পর থেকে পাচ্ছি। জীবনের ফল ইচ্ছা 
আনন্দদায়ক বটে, কিন্তু তার ধারাবাহিকতায় যে ছুঃখ, বেদনা, ব্যর্থতা, ভ্রান্তি, 

ছন্দ ও সংগ্রাম গ্রভৃতি রয়েছে তাকে সবার সামনে তুলে ধরা নাটকের প্রধান 

কর্তব্য । যাহোক যোগেন্দ্রন্্র গুপ্তের “কীতিবিলাস” থেকে দেখছি 

বিষাাস্ত নাটকের শুরু হচ্ছে। অবশ্য এ বিষাদান্ত নাটকের সার্থক কূপ 

দেখতে পেয়েছি মাইকেলের ককষ্ণকুমারী” নাটকে । এরপর তারাচরণ 

শীকদার “ভত্রার্ঞুন নাটক (১৮৫২) রচনা করেন। কাহিনী অংশ মহাভারত 

থেকে নেওয়া । কাঠামোর দিক থেকে লেখক মথাসাধ্য ইংরেজি নাটকের 

আদর্শ অচ্ছসরণ করতে চেষ্টা করেছেন । 

7; একটা লক্ষ্য করবার বিষয় এই ষে, ছি সময়ে সেক্স্পীয়রের সমাদর 
২৪ 
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্ 

বাঙলার শিক্ষিত সমাজে বেড়েছিল। তখন সেকৃস্পীয়রের নাটক অবলম্বনে 

বা তার অন্গুবাদ ক'রে বহু নাটক রচনার প্রচেষ্টাও দেখতে পাই। কয়েকজন 

লেখক অনুবাদ ও অন্করণের ব্যর্থ ও সার্থক চেষ্টা করেছিলেন। এদের মধ্যে 

একজন হচ্ছেন হরচন্দ্র ঘোষ (১৮১৭-৮৪)। ইনি “ভান্ুমতি চিত্ববিলাস" নামে 

একখানা নাটক রচন। করেন। এতে সেক্স্পীয়রের “মারচেণ্ট, অফ. ভেনিসে'র 
প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে। এই নাটকখানি তখন খুব আদৃত না হপ্যয়াতে তিনি 

প্রাচীন ভারতীয় কাহিনী নিয়ে 'কৌরব বিয়োগ” নাটক (১৮৫৮) লেখেন । 

কিন্তু নাটক হিসাবে এ নাটকও সার্থক হয়নি। তখনকার পাঠক সমাজ 

তাকে গ্রহণ করে নি। ডাঃ স্বকুমার সেন মহাশয়ের মতে “উৎকট রচনাঁ- 
রীতির জন্যই জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে নি। নাটকের অভিনয়ের 

উপরই ভালোমন্দ ভালোভাবে বিচার করা যায় । তখন নাটকের পঠন- 

পাঠনই বেশী হত, অথবা কোনো বড়োলোকের প্রাঙ্গনে লামান্ত কয়েক- 

জন ভদ্রলোককে নাটকের অভিনয় দেখানো হ'ত। হরচন্দ্র ঘোষ “চারু- 

মুখচিত্তহরা নাটক (১৮৬৪ ) নামে একখানি নাটক রচনা করেন। এটি 
সেকৃস্পীয়রের “রোমিও জুলিয়েটের? অন্কবাদ। পরে তিনি “রজতগিরিনন্দিনী? 
নাটক (১৮৭৪) রচনা করেন। ইংরেজির অনুবাদ হিসাবে এর পর 

শাম্যাচরণ দাস দত্বের 'অন্থুতাপিনী নব-কামিনী নাটক (১২৬৩ সন ), 

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের “মুশীলা-বীরসিংহ? নাটক ও চন্দ্রকালী ঘোষের 
কুস্থমকুমারী নাটক? উল্লেখযোগ্য | প্রথমটি চ২০৬০র 706 চা৪17 061)16006 

ও বাকীগুলি সেক্স্পীয়রের 0570091109 নাটকের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ 

অন্থবাদ। 

কিন্তু এই যুগের নাট্যকারদের মধ্যে রামনারায়ণ তর্করত্বের ( ১৮২২-৮৬) 

নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগা। ইনি 'নাটুকে রামনারায়ণ” নামেই 
সমধিক গ্রসিদ্ধ। তখনকার যুগের যে সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ 

প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল রামনারায়ণের অনেক নাটকে তার প্রমাণ পাওয়া 

যাক়্। ১৮৫৪ খ্রীষ্টান্জে রচিত “কুলীন কুলসর্বস্ব নাটকে” কৌলীন্তপ্রথায় দেশের 

ষে দুর্দশা দেখ। দিয়েছিল তার বর্ণনা রয়েছে । নাটকের গাথুনি দৃঢ় না হলেও 
তাতে সে যুগের সামাজিক কুপ্রথা বর্ণনার আস্তর্লিক প্রয়াস দেখতে পাই।, 
উনবিংশ শতাবীর ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ও তার বারা প্রভাবিত 



& বাঙল। নাটকের প্রথম যুগ ৩০৭ 

বাঙালীর মনে সমাজের অহিতকর প্রথার বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, 
রামনারায়ণের কোনো! কোনে নাটকে তার গ্রকাশও দেখতে পাই। তার 
“বনু-বিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নব নাটকও” (১৮৬৬) বিদ্যাসাগর প্রভৃতি 

সমাজসেবীদের তীব্র আন্দোলনের ফল। রামনারায়ণ সেই যুগের সমাঞ্জ- 
সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন । তার লেখা প্রহসনের মধ্যেও 
কিছু কিছু সমসাময়িক সমাজের দোষক্রটির বর্ণনা আছে। 'উভয় সংকট? 

গ্রহসনে (১৮৬৯) বহুবিবাহের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। তখনকার 
যুগের শিক্ষিত ব্যক্তিদের কুরুচিপূর্ণ মনোভাবের পরিচয় পাই “চক্ষুদান* (১২৭৬) 

নাটকে । এছাড়া “যেমন কর্ম তেমনি ফল” ও “বেণী সংহ্ার নাটক (১৮৫৬ ), 

'রত্বাবলী নাটক* (১৮৫৮), “অভিজ্ঞান শকৃন্তল নাটক”, (১৮৬০) “মালতীমাধব 

নাটক+ (১৮৬৭), 'কংস বধ” (১৮৭৫ ) রোমান্টিক কাহিনী অবলম্গনে রচিত 

শ্বপ্রধন? (১৮৭৩), প্রভৃতি নাটকও তিনি রচনা করেন। নাটাকার হিসাবে 

উনবিংশ শতাবীর প্রথম দিকে রামনারায়ণের বেশ জনপ্রিয়তা ছিল। অবস্থ্ি 

বেলগাছিয়া নাটাশালায় এ'র রত্বাবলী নাটকের অভিনয়-সাফল্য এবং বাউল! 
নাটকের দুর্বলতায় সন্তষ্ট না হয়ে মধুস্থদন নাটক লিৰতে শুরু করেন। 
মধুস্থদনের নাটক সম্বন্ধে পুর্বে আলোচন। করেছি । 

এরপর আরও কয়েকটি নাটকের উল্লেখ পাই। সম্বন্ধ সমাধি নাটক; 

(১৮৬৭) নামে এক অজ্ঞাতনাম! লেখকের নাটকে বাল্য-বিবাহের দোধন্র/টি 
বণিত হয়েছে । রামনারায়ণের নাটক রচনার আদর্শ তার পরের কোনে! 

কোনে নাট্যকার গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়ের বাল্যবিবাহ 

নাটক», শ্টামাচরণ শ্রীমানীর “বাল্যোদ্বাহ নাটক”, অস্থিকাচরণ বন্থর “কুলীন 

কায়স্থ নাটক” তারকচন্দ্র চুড়ামণির “সপত্বী নাটক" প্রভৃতি উল্লেথষোগ্য। 
এসব নাটকে গোঁড়া হিন্দুসমীজের নানারকম অন্যায় অত্যাচার, তার নানা 

প্রথার কুফল প্রভৃতি বণিত হয়েছে । বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের পর যখন 

বাউল] দেশে বিধবা-বিবাহ আইন গ্রাবতিত হ'ল তখন তা নিয়েও বহু নাটক 

রচিত হয়। নাটকগুলি তখনকার বাঙ্ল1 সমাজের সংস্কার সাধনে কিছুট 

যে উপকার করেছিল তা শ্বীকার করতে হ'বে। এসব নাটকের মধ্যে 

উম্শচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ নাটক” (১৮৫৬ ), শ্রীশিমূয়েল পীর বক্সএর 
“বিধবা বিরহ নাটক (১৮৫৯), বিহারীলাল নন্দীর “বিধবা! পরিণয়োথ্সবঃ 



৩০৮ বাউলা সাহিত্য পরিক্রমা .: 

(১৮৫৭), হারাণচন্দ্র মুখোপাধায়ের 'দলভঞ্জন নাটক; (১৮৬২) প্রভৃতি 

উল্লেখযোগ্য । উমেশচন্দ্রের “বিধবা! বিবাহ নাটকে* বিধবার দ্বিতীয়বার 

বিবাহ দেবার কাহিনীও বণিত আছে। নাটক হিসাবে সার্থক না হবার 
অজুহাত দিয়ে নাট্যকার বলেছেন-_+.....1085 ০৮1০৮ ০01615 আ৪3 ০0 
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ষে, একটা উদ্দেস্টকে সার্থক করে তোলবার জন্ত তিনি নাটকের রসবস্তরকে গো! 

করে ফেলেছেন। উমেশচন্দ্র 'বিধব] বিবাহ নাটককে' বিয়োগাস্ত করেছিলেন) 

ইনি বিষ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাস অবলম্বনে “সীতার বনবাস+ নামে; 
একখানি নাটক রচনা! করেন। নাটকের দিক থেকে বার্থ হলেও বিদ্যাসাগরের ॥ 

আন্দোলন কি রকম ব্যাপক ও বনহুজন-সমাদূত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া 

যায়। তবে সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ তোষণের দ্বিকটাও স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। 

সিপাহী বিদ্রেহকে অনেকে ঘ্বণার চোখে দেখেছেন। “ইংরেজ আছে, তাই 
ভালোই আছি এবং এরাই আমাদের বাচাবে+__-অসহায় পরাধীন জাতির এই 

ভ্রান্ত মনোবৃত্তিও প্রকাশ পাচ্ছে। বিধবা বিবাহ আইন তাড়াতাড়ি চালু না' 
হবার জন্ত নিজ বরাতকে দোষ দিয়ে বিধবা! বিরহ নাটকে”র লেখক বলছেন-- 

“তবে এটা যে সিদ্ধ হলনা সে কেবল আমরা যে অবলা বিধবা, আমাদেরই 

ভাগ্যদোষ বলতে হয়। কেননা, যখন এই বিধবা-বিবাহের উদ্যোগ হতেছিল 

প্রায় সেই সময় দুষ্ট নিমকহারাম সিপাইগণ যাহারা এত বছর অবধি সম্তান 
সম্ভতির ন্যায় রাজ্যেতে প্রতিপালিত হইল একেবারে রাজা নিবার আশায় 

রাজ বিদ্রোহী হয়ে উঠল।"****আমরা সতত ভগবান চন্দ্রের নিকট এই প্রার্থন। 
করি ষেন তিনি আমাদের মহারাণীকে জয়ী করেন আর ছৃষ্ট সিপাহীগণকে 

নিপাত করিয়া দেশে কুশল দেন।” এরা সিপাহী বিজ্রোহকে এতই স্বণার চোখে 
দেখেছিলেন ষে “বিধবা-বিবাহ নাটকে'র ভূমিকায় লেখক বলছেন,_-"ব০£ 
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শুধু সামাজিক কুপ্রথার পরিবর্তন চাইছেন। দদলভঞ্জন নাটকে” (১৮৬২ ) 

আমাদের গ্রামের দলাদলি এবং তাতে দেশের সামাজিক ভিত্তিতে ফে জীর্ণভা. 



দীনবন্ধু মিশ্র ৩৬৪ 

দেখ! দিয়েছিল তার পরিচয় পাওয়! যায়। গ্রামে বিধবা বিবাহ চালু না হতে 
দ্বেবার জন্য যে চক্রান্ত এবং দুরভিসক্ষিপুর্ণ সংকীর্ণচিত্ত লোকের দলবেঁধে তার 
বিরুদ্ধতা করা ও পরিশেষে ব্যর্থ হওয়া প্রভৃতির সংবাদ নাটকে পাওয়া যায়। 
১৮৫৮ সালে মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধায়ের "চার ইয়ারের তীর্থযাত্রা, বলে একখানি 
উল্লেখযোগ্য নাটক প্রকাশিত হয়। এই নাটকে একদিকে নবা যুবক 
সম্প্রদায়ের দোষক্রটি যেমন দেখানে। হচ্ছে অন্ত্দিকে ইংরেজ আমলে দরিজ্ত 

নিয়শ্রেণীর লোক লেখাপড়া শেখার স্থযোগ পেকে যখন ধীরে ধীরে চাকরিও 
জুটিয়ে নিচ্ছিল তখন আর এক দলের যে ঈর্ধা ছেষ দেখা দিয়েছিল তার 

পরিচয়ও পাই। এই নাটকের এক জায়গায় একটি কবিতায় লেখক 

বলেছেন-_ 

হাতুরি পিটিয়া যার, পিতা গেছে যমদ্ধার, 
তার পুত্র রহিয়াছে টেবিলেতে বসিয়া"***.* 

এখানে বাঙলার শ্রেণী-বিদ্বেষ, জাতিভেদ প্রভৃতি তখন বেশ প্রকট হয়ে 
উঠেছিল বলেই মনে হয়। 

বাঙলার নারী সমাজের ছুঃখ-ছুর্দশ1 নিয়ে যে সব নাটক রচিত হয় তার 

মধ্যে বিপিনমোহন সেনগুঞ্চের 'হিন্তু-মহিল নাটক? (১৮৬৮) ও বটুবিহারী 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের হহিন্দু-মহিল। নাটক” (১৮৬৯) উল্লেখযোগা। এই যুগে 

অতিরিক্ত ইংরেজিয়ানার দোষে বাঙালী মধ্যবিত্রদের এক দল ইংরেজের 
খারাপ দ্িকট! বেশী গ্রহণ করেছিল । মগ্য পান করা এবং এমনকি মেয়েদের 

পর্যন্ত মছ্যপান অভ্যান করানো! সেকালের অতিমাত্রায় ইংরেজ অন্থকরণেরই 

কুফল! আবার এই মনোভাবের বিরুদ্ধে “কামিনী নাটক" (১২৭৫ সন-_ 

ক্ষেত্রমোহন ঘটক ) রচিত হয়। অবস্থি এসব রচনায় স্ত্রী-স্বাধীনতার উপরও 

কটাক্ষ আছে। তবে মদ খাওয়ারূপ স্বাধীনতা এবং তা নিয়ে কুৎলিত 

আবহাওয়ার স্থষ্টি করাকে কেউ স্বাধীনতা বলবে না। 

দীননহক্ছু মিত্র 

নাট্যকারদের মধ্যে এ যুগের আর একজন বিখ্যাত নাট্যকার হচ্ছেন 
দীনবন্ধু মিত্র । মধুন্থদনের পর এই সময় দীনবন্ধু ও মনোমোহন ঘোষ 
নাট্যকার হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। দীনবন্ধুর নাটকে তখনকার সমাজের 
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সাধারণ শ্রেণীর সুখদুঃখের প্রকাশ দেখতে পাই। সমাজের যারা অবহেলিত, 

স্বণ্য তাদের নিয়ে তিনি নাটকের কাহিনী গ'ড়ে তুলেছেন। তবে এও ঠিক 
যে, ভালোমানুষ “বড়োলোক*দের সম্বন্ধে তার একট। সহানুভূতি ছিল। তবুও 

তার নাটকের নবীনমাধবর। নিজেদের ততট। প্রতিষ্টিত করতে পারেনি যতট। 
পেরেছে তোরাপের দল । 

সেই যুগের নবাদর্শে ভেসে-যাওয়! জীবনের দিক, শিক্ষিত জীবনে অজীর্ণ 

শিক্ষার বিষময় পরিণামের দিক তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন তার নাটকে| 
দীনবন্ধু সম্বন্ধে বস্কিমচক্দ্রের উক্তি থেকে আমরা জানতে পাই যে, দীনবন্ধু ধূ 

মানুষকে দূর থেকে দেখেননি, শুধু মানুষ সম্বন্ধে পরোক্ষ অভিজ্ঞতাই সঞ্চয়, 
করেননি, তিনি অকুষ্ঠিতচিত্তে এবং ওউঁৎস্থক্য সহকারে মানুষের সঙ্গে, 

মিশেছেন, মানব চরিত্র ও মানবসমাজ সম্বন্ধে তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত! 

আহরণ করে তবে নাটক লিখতে বসেছেন । গরীব ছুঃখীর ছুঃখ-দারিদ্র্য তিনি 

অন্থভব করেছিলেন। বাঁস্তব-সতাকে যথাসম্ভব নাটকের ভিতর দিয়ে প্রচার 

করতে-চেয়েছিলেন। উদ্দেশ্তকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে নাটককে সম্পূর্ণ সার্থক 
ক'রে তুলতে পারেন নি। দীনবন্ধু তার নাটকে সমসাময়িক কালের সামাজিক 
অব্যবস্থা, ওপনিবেশিক স্বার্থ প্রতিষ্ঠায় জাতীয় জীবনে যে প্রতিকূল অবস্থার 

সথষ্টি হয়েছিল তার যথাযথ বর্ণন দিতে চেষ্টা করেছেন। সেযুগের ঘটনাবস্তকে 

নাট্য রূপ দানে তার কৃতিত্ব অনেকখানি । দীনবন্ধু সরকারী চাকুরে ছিলেন। 

পোস্ট্যাল স্ূপারিনটেন্ডেণ্টের কাজ করতে গিয়ে তাঁকে নানা জায়গায় ঘুরে 

বেড়াতে হমত। এবং সেই স্থযোগে তিনি নান। মান্ুষেরও সংস্পর্শে এসেছেন। 

শহুরে” অভিজাতশ্রেণী, প্রাচীন ও নবীন দল, গ্রাম্য চাষা, বর্গাদার, জোতদার, 

হ্বচ্ছল মধ্যবিত্ত প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ 

করেছিলেন। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তার নাটক রচনায় কাজে লেগেছিল। 

তার 'সধবার একাদশী”, 'নীলদর্পণ” নাটকে এই অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়। 

যায়। দ্রীনবন্ধু যে সমাজে বাস করতেন সে সমাজে তার সময় বিভিন্ন 
ভাবাদর্শের হাওয়। বইছিল। কিন্ত রাষ্র-কাঠামে! ুপনিবেশিক ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তখনকার যুগচেতনার মুখ্য তারা একট! এঁক্যের দিকে 

এগিয়ে চলেছিল। ক্রমাগত লাঞ্চন৷ পীড়নের ভিতর দিয়ে নিত্য হূর্দশাগ্রন্ত 

সবরিদ্র জীবনের কাছে গঁপনিবেশিক চক্রান্তের কপটতার যুখোস খুলে গেল। 
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দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত জীবনে শাসন, শোষণ, পরাধীনতার বেদনা ক্রমশ স্পষ্ট ভ'য়ে 
উঠল। ইংরেজি শিক্ষিত সমাজের স্বদেশগ্রীতি, নিজের ভাষা ও সাহিত্যের 
প্রতি শ্রদ্ধা স্থম্পষ্টভাবে প্রকাশ পেল । 

দীনবন্ধুর নাটকে নাট্যকারের সহান্থতুতি যেমন দরিদ্র সাধারণের জন্যও 
ফুটে উঠেছে তেমনি বধিষু পরিবারের জন্যও দেখা দিয়েছে । ছোটো বড়ো 
অনেকের মধ্যে তখন বিদেশী শাসক সম্বন্ধে একট! বিরুদ্ধ মনোভাব দেখ! 

দিয়েছে । অথচ ওঁপনিবেশিক সমাজের গতানুগতিক বিধান অন্কসারে তা 
যথাযথ দূপ লাভ করতে পারছে না। দ্বিতীয়ত, সমাজে তখন চাকরি করার 

প্রবল ইচ্ছা! জাতীয় আন্দোলনের একটা বাধাস্বরূপ ছিল। আবার অনেকে 

তখন ইংরেজের গুণগানে মুখর ছিলেন। ধনীদের একটি দলও এই 

আন্দোলনের প্রতিকূল মনোভাব পোষণ করতেন। একদিকে গুপনিবেশিক 

শাসনের অন্যায়কে তীর বুঝতে পারছেন, দেশকে যে এই সম্বন্ধে সচেতন 

হ'তে হবে এসন্বন্ধেও তারা সচেতন। অপরদিকে রাজশক্তি যে বিভেদনীতির 

ভিত্তিতে আপন দানব শক্তিকে প্রতিষ্ঠ। করছে তার শক্জির নিষ্ঠুরতা সম্থন্ধেও 

সচেতন। আবার এই শক্তির মাঝে যে অপেক্ষাকৃত বলশালিতা রয়েছে 
তাকে তারা অন্থরের বিরুদ্ধতা সত্বেও স্বীকার করে নিচ্ছেন। অধিকাংশই 

জীবিকার জন্য ইংরেজ সরকারের অস্ুগ্রহপ্রার্থী। 
দীনবন্ধু একদিকে প্রজাদের দুঃখও বোঝেন এবং সেই দুঃখের স্পষ্ট প্রকাশ 

তার নাটকে দেখতে পাই । আবার দেখি তখনকার সমাজের ধনী ব্াক্তি- 

দের জন্যও তার সহানুভূতি রয়েহে। সমাজের বড়োলোকরাও যে ভালো- 

মান্ধষ হতে পারেন তাও তিনি দেখাতে চেয়েছেন । তার 'নীলদর্পণে” নবীন- 

মাধব প্রভৃতি খুবই অমায়িক ও ভালোমানুষ। তোরাপ প্রভৃতির মুখেও 

এদের চরিজ্রের উন্নততর দিকের প্রতি শ্রদ্ধার স্বীকৃতির দ্বারা বুঝতে পারি যে 

দীনবন্ধু সচেতনভাবে এদেরই বড়ে। করে দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু শেষ 
পর্যন্ত ঘা সহজ সত্য তাই প্রকাশ পেয়েছে তার রচনায় । মনেত্তার যে ইচ্ছ। 

ছিল বাইরে তার প্রকাশ ভিন্ন রূপ অবলম্বন করেছে । নীলকরদের অত্যাচার 

ও গ্রজাদের বিক্ষোভের পটভূমিকায় নাটকখানি রচিত। প্রজা-বিক্ষোভের 

স্পষ্ট প্রকাশও যেমন দেখতে পাই, তেমনই “ভালোমান্থষ বড়োলোকদের 

কথাও নাট্যকার তার নাটকে স্পষ্টভাবে বলেছেন। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের 
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ভেতর দিয়ে ুপনিবেশিক সমাজে যে গতিশীলতা৷ দেখা দেয় সেযুগে সেই 
ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতরেই “এগিয়ে যাওয়া” মনের যতখানি পরিচিতি দেওয়া 
সম্ভব ততখানি তিনি দিয়েছেন। হয়ত কখনও কখনও তার বেশী পরিচয়ও 

পাওয়। গেছে, কিন্ত রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব তার সার্থক ক্রম- 

পরিণতির দিকে যথাযথভাবে যেন এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছিল ন1। 
তবুও একথা সত্য যে, সে যুগের সমাজের বিক্ষোভ, বাঙালী জীবনের 

পরাধীনতার বেদনাবোধ দীনবন্ধুর রচনায় প্রকাশ পেয়েছে। সেই যুখর 
পক্ষে তার নীলদর্পণকে অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল নাটক বলা যায়। নি, 
প্রথম 'নীলদর্পণং নাম নাটকম্” (১৮৬০) রচনা করেন। নাটকখানিতে তীঃ 
নিজের নাম ছিল না। লেখক সম্বন্ধে শুধু এই ইঙ্গিত ছিল-_“নীলকর-বিষধর- 
দংশন-কাতর-প্রজানিকর-ক্ষেমন্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভি প্রণীতম্* ৷ পূর্বে 
ষে সব সামাজিক কুসংস্কার নিয়ে নাটক লেখ হয়েছিল সেই আদর্শ থেকে সরে 

গিয়ে, তিনি ইংরেজ নীলকর ও প্রজাদের সংঘর্ষ নিয়ে নাটক রচন। করেন। 
তাঁর এই নাটক সারা বাড়ল! দেশে, এমনকি বিলাতেও বেশ আন্দোলন 
জাগিয়ে তুলেছিল। ইংরেজরা এই নাটকখানিকে খুব ভালো চোখে 
দেখে নি। এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশের জন্য রেভারেও্ড লঙ্এর জেলও 

হয়েছিল। নাটকখানির ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন মধুস্থদন দত্ত, 
রেভারেগ্ড লঙ্এর নামে প্রকীশিত হয়। দীনবন্ধু নীলকরদের অত্যাচারের 
প্রতিবাদ জানিয়েছেন, কিন্তু সমগ্র ইংরেজ শাসন ও তার নীতির বিরুদ্ধে 

তেমন বিশেষ কিছুই বলেন নি। তবে তখনকার অন্যান্ত লেখকদের মতো 

বিভিন্ন আন্দোলন ও বিদ্রোহের বিরুদ্ধে না বলে উপনিবেশের সহানুভূতিশীল 

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক হিসাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিকারের দাবী 
ঘোষণা! করেছেন। নীলদর্পণের ভূমিকায় তিনি বলছেন--"নীলকর-নিকর- 

করে নীলদর্পণ অর্পণ করিলাম । এক্ষণে তাহার! নিজ নিজ মুখ সনর্শন 

পূর্বক তীহাদ্িগের ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা-কলঙ্ক-তিলক বিমোচন 
' করিয়া তৎ্পরিবর্তে পরোপকার-শ্বেত-চন্দন ধারণ করুন, তাহা হইলেই 

আমার পরিশ্রমের সাফল্য, নিরাশ্রম্ন প্রজাত্রজের মঙ্গল এবং বিলাতের 

মুখ রক্ষা হয়।” দীনবন্ধু তাঁর নাটকে রায়তের দুর্দশা বর্ণনা করতে গিয়ে 

প্রত্যক্ষভাবে নীলকর ও পরোক্ষভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বক্তব্য লিপিবদ্ধ 
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করেছেন। সেই যুগে বুর্জোয়া পটভূমিকায় প্রগতির পক্ষে যতখানি অগ্রসর 
হওয়া সম্ভব তিনি ততখানি অগ্রসর হয়েছিলেন। দীনবন্ধুর! বুঝতে পেরেছিলেন 
পরাধীনতার কি বেদনা কিন্ত সাহিত্যে তার সার্থক প্রকাশ ঘটছিল না। এর 

সিপাহী বিক্রোহের ব্যাপকতর সম্ভাবনার দিক দেখেও তাকে সাদর আমন্ত্রণ 

জানাতে পারেন নি, বিস্ময়ে থমকে গেছেন। 

দীনবন্ধু নীলদর্পণে যাদের বিষয়ে বলতে চেয়েছেন সেই তোরাপ, 
রাইচরণের দল খুবই স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে ত্বার অভিজ্ঞতার 

ফল সুন্দর হ'য়ে উঠেছে; কারণ সমাজে তোরাপ রাইচরণদ্দেরই জীবনে দারিক্রা 

ও দুঃখের কঠোর নির্মম রূপ দেখ। দিয়েছে, তাদের জীবনের সংগ্রামশীলতার 

প্রকাশ তাই খুবই স্পষ্ট। তবুও এদের সঙ্গে জোতদীর নবীনমাধবের একট! 
বোঝাপড়ার দ্িকও তিনি দেখাচ্ছেন। তোরাপ বলে, 'ঝে বড় বাবুর জন্তি 

জাত বীচেচে, ঝার হিল্পেয় বসতি কত্তি নেগিচি, ঝে বড় বাবু হাল গোকু 

বেঁচেয়ে নে ব্যাড়াচ্চে, মিত্যে সাক্ষি দিয়ে সেই বড় বাবুর বাপকে কয়েদ করে 
দেব? মুই তা কখনই পারবে নাজান কবুল! ইংরেজ শাসনের 
কদধতায়-_-তাদের এজেণ্ট নীলকরদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের মুখে যে মান্যগুলো৷ 

প্রতিবাদ জানাতে চায় তাদের প্রতিনিধি হচ্ছেন স্বয়ং নাট্যকার। 

বাঙলার সমাজের কদর্য নোংরামি নিয়ে এবং ইয়ং বেঙ্গলের অতিরিক্ত 

ইংরেজিয়ানা ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর নিন্ফল উদ্ভাম ও পরিণামে ৰ্ার্থতা 
প্রভৃতি নিয়েও দীনবন্ধু কয়েকখানি নাটক রচনা করেন। “বিয়ে পাগলা বুড়ো" 
(১৮৬৬), লীলাবতী (১৮৬৭ ), জামাই বারিক (১৮৭২), বিধবার একাদশী 

প্রভৃতি তার উদাহরণ। 'সধবার একাদশীতে নিমটাদ্দ সে যুগের জীবনে ব্যর্থ- 
কাম শিক্ষিত বাঙালীর প্রতীক । নিমটাদের মতো শিক্ষিতরা তখনকার 

দিনে ইংরেজি শিক্ষা, মদ খাওয়া প্রভৃতিকে পরম্পরসাপেক্ষ বলেই জীবনে 
গ্রহণ করেছিল। বিদেশ বপিকরাজের শাসন-মহিমায় (1) এদের জীবন 

সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি । ওঁপনিবেশিক সমাজের মধ্যে থেকে এবং তার 

প্রভাবে বধিত হ'য়ে এরা হারালে! নিজেদের মৌলিকতা। তবুও তার! যথার্থ 
মান্ষের পরিচয় জ্ঞাপনের জন্য উদ্গ্রীব। নিমচাদ বলে-_ 

“816 00 211 ৪ 10095 06002062108 

৬৬1১০ 08155 46 19015, £5 8016.% 



৩১৪ বাঙলা সাহিত্য পরিক্রমা 

উনবিংশ শতাব্দীর “শহুরে” জীবনের ভ্রাস্তিময় বিষময় পরিণপামের দৃষ্টাস্ত 

নিম্চটাদ। এ ছাড়া দীনবন্ধু নবীন তপন্থিনী (১৮৬৩) ও কমলে কামিনী 

নাটকও ( ১৮৭৩) রচনা করেন। দীনবন্ধুর নাটক তখন নাট্যশালার ভিত্তি 
সুদৃঢ় করে তুলেছিল । তার নাটকগুলি সেধুগের বাঙালীর খুবই প্রিয় ছিল। 

দ্রীনবন্ধুর নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল কৌতুক মিশ্রিত নাট্য রস। তার 
নাটকের গতিবেগ কোথাও মন্থর হয় নি। 

্মন্নোক্মোহনন ক্স 

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের পর মনোমোহন বস্থর (১৮৩১-১৯১২ ) নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্াধারায় সাধারণত 

ছুটি বিভিন্ন ধারা লক্ষিত হয়। একটি হচ্ছে সাহিত্যে প্রাচীন আদর্শের 

অন্গুদরণ আর একটি হচ্ছে উনবিংশ শতাব্দীর নবলন্ধ চিস্তাধার]। 

বস্কিমোত্তর যুগে শেষোক্ত ধারা সুস্পষ্টভাবে দেখা দেয়। ব্রাহ্ম-আন্দোলন, 

এবং ইংরেজিশিক্ষাপুষ্ট ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন যখন রূপ পরিগ্রহ করছে, 

যখন সামস্ততান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি জীর্ণ হয়ে তাতে ফাটল ধরছে তখনও 
একদল লোক প্রাচীনের মহিমা কীর্তন করে, প্রাচীন পথ ধরেই চলতে 
চেয়েছেন, আবার তাদের মধ্যে অনেকে ইংরেজ রাজশক্তির উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও 

সচেতন হ'য়ে উঠেছেন। এই ধরণের সাহিত্যিকদের মধ্যে নাট্যকার 

মনোমোহন বস্থও একজন। তিনি সাহিত্য রচনার দিক্ থেকে প্রাচীনপন্থীই 
ছিলেন আবার তখনকার দিনের হিন্দুমেলার মাধ্যমে যে দেশাত্মবোধ জেগে 
ওঠে তার সঙ্গেও তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন । 

মনোমোহন বস্থর বেশীর ভাগ নাটকই পৌরাণিক নাটক । তার রচিত 

রামাভিষেক নাটক ( ১৮৬৭ ) সতী নাটক (১৮৭), হরিশ্চন্দ্ নাটক (১৮৭৫), 

পার্থ পরাজয় (১৮৮১) প্রভৃতি এই পর্যায়ে পড়ে। প্রণয় পরীক্ষা নাটক 
(১৮৬৯), নাগাশ্রমের অভিনয় (১৮৭৫), আনন্দময় নাটক (১৮৯ ) 

প্রভৃতিকে সামাজিক নাটক পায়ে ফেলা ঘায়। মনোমোহন নাটকের মাধ্যমে 

নীতিবোধ, স্তায়নিষ্ঠা, ধর্মবোধ প্রভৃতি জাতির জীবনে জাগিয়ে তুলতে 
চেয়েছেন । 

মনমোহন বন্থর সমদ্ধ রঙ্গমঞ্চ মোটা মুটিভীবে স্থপিত হলেও তত 
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নাটকগুলি সাধারণত যাত্রার দলে অভিনীত হ'ত। মনোমোহুন সে যুগের 
দেশাত্ম-বোধের আন্দোলন আলোড়ন থেকে দুরে ছিলেন না । পরাধীনতার 
বেদনা-বোধ, বিদেশী রাজশক্তির অন্যায় অবিচারের ম্বরূপটি এমনকি তার 

পৌরাণিক নাটকের মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে । 
মনোমোহন বস্থর পর উনবিংশ শতাব্ধীর প্রথম পধীয়ে আরও অনেক 

নাটক রচনা হয়েছিল । সামাজিক, পৌরাণিক যে কোনে৷ একটি বিষয় অবলম্বন 

করে নাট্যকাররা নাটক রচন। করছিলেন। নাটক রচনায় এবং নাটকের 

অভিনয় ব্যাপারে পাইকপাড়ার রাজা, শোভাবাজারের রাজা, পাথুরেঘাট। ও 

জোড়াসীকোর ঠাকুর পরিবার প্রভৃতি তখনক1র দিনে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল । 

সে যুগে সীতার বনবাস, নল দময়স্তী, উষানিরুদ্ধ নাটক, মহাশ্বেত1 প্রভৃতি 

অনেক পৌরাণিক নাটক রচিত হয়েছে । নাটকে অলৌকিকত্বের প্রাধান্য ও 

আধ্যাত্মিকতার বুল অবতারণা উনবিংশ শতাব্দীর গতিশীলতার মাঝপথে 

তেমন কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি । মান্ষের প্রয়োজনের তাগিদে 

সে বারবার এগিয়ে গেছে। 

এসময়ে ছু'একজন মহিলাও নাটক রচনা করেন। কামিনীস্বন্দরী দাসী 

নামে একজন মহিলা “উর্বশী নাটক (১৮৬৬), “উধা নাটক? (১৮৭১) 

এবং "রামের অধিবাস” নাটক রচন। করেন। 

কবি হরিশ্চন্দ্র মিক্রও কয়েকখানি পৌরাণিক ও সামাজিক নাটক রচনা 

করেন। পৌরাণিক নাটকের মধ্যে জানকী নাটক (১৮৬৩), জয়দ্রথ বধ 
(১৮৬৪ ), প্রহ্লাদ নাটক ( ১৮৭২) প্রভৃতি এবং সামাজিক নাটকের মধ্যে 

বিধব। বিবাহবিষয়ক “ম্যাও ধরবে কে? (১৮৬২ ), “হতভাগ্য শিক্ষক" (১৮৭২) 

প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

বস্কিমের সহপাঠী নিমাউঠার্দ শীল কাদগ্বরী নাটক (১৮৬৪), ঞ্বচরিক্র 

(১৮৭২ ) প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক ছাড়া “চন্দ্রাবতী নাটক" (১৮৬৭), “এরাই 

আবার বড়লোক, (১৮৬৯) প্রভৃতি কৌতুক নাট্যও রচন। করেন। “এরাই 
আবার বড়লোক' নাটকে তখনকার সমাজের শিক্ষিত হঠাৎ্-বাবৃদের মদ খাওয়। 

ও ষ্থলন প্রভৃতির বর্ণনা আছে । চন্দ্রাবতী নাটক রেনলড্স্এঞর লাভস্ অব 
দি হারেম অবলম্বনে রচিত, তারকেশ্বরের মোহস্ত স্ংক্রান্ত ব্যাপাবে তীঁৎ্ 

: সিম সউক (১৮৯৩ ১ নধমে একখান নাউক ঝওচন। করেন? 
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বেনীমাধব ঘোষ এই সময় সেক্স্পীয়রের কমেডী অব. এরবুস্ অবলম্বনে 
ভ্রম কৌতুক (১৮৭৩) নামে একখানা নাটক রচনা করেন। মধুস্দনের 
রচনার প্রভাব বাংল সাহিত্যে দেখা যায়। যদিও তার ভাব ও ভাষার সবল 

অনুকরণ আর হয়নি তবুও মেঘনাদবধ কাব্যের অপুর্ব শিল্পচাতুর্ধ ও রসমাধুর্য 
অনেককেই আকুষ্ট করেছিল । মেঘনাদবধ কাব্য নিয়ে শুধু নাটক নয়, যাত্রাও 
রচিত হয়েছিল। তার মধ্যে ভ্রলোকানাথ মুখোপাধ্যায়ের মেঘনাদ বধ 
নাটক (১৮৬৭), ও হরিশচন্দ্র তর্কালঙ্কারের মেঘনাদ বধ নাটক (১৮৭৭ ] 

উল্লেখযোগ্য । টেকাদের 'আলালের ঘরের ছুলালের নাট্যরূপ' দেন শ্রীরাখাল 

মিত্র (১৮৬৯ )। কালীপদ ভট্রাচাখ স্কটের লেডি অব. দি লেক অবলম্বনে 

প্রভাবতী নাটক? (১৮৭১) রচনা করেন। 

পাশ্চাত্য সাহিত্যের রোমারন্টিসিজমের আদর্শ আমাদের এই যুগের 

সাহিত্যে দেখ! দেয়। নাটকেও তার যথেষ্ট নিদর্শন মিলে । দেশবাপীর মনে 

প্রাচীন শোর্ধ বীর্যকেও ল্মরণ করিয়ে দেবার জন্ঠ ইতিহাসপ্রমিদ্ধ কাহিনীগুলি 
নাটক ও উপন্তাসের বিষয়বস্তব হিসাবে গ্রহণ করা হয়। দেশপ্রেম এবং 

দেশের এ্রতিহোর গৌরবকে স্বীকার__নাটকের মাধামে জনসাধারণের সামনে 
তুলে ধরার আগ্রহও তখনকার দিনের রচয়িতার্দের ছিল। পাশ্চাত্য বুজোয়। 

সাহিত্যের রোমান্টিক ভাবধারা নাটক, উপন্যাস, কাব্যকে বেশ অভিভূত 
করেছিল। এই সব সাহিত্যে শুপনিবেশিক সমাজ-ব্যবস্থার €মোহ-সংশয় ও 

ম্লানিবোধের প্রকাশও ঘটেছে । মধুস্থদনের সময় যে নাটক রচন। সমাজের 

ভেতর থেকে মালমসল নিয়ে এবং পৌরাণিক ও এঁতিহাসিক যুগের উপকরণ 
নিয়ে গড়ে উঠেছিল তার মধ্যেও পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাব যথেষ্ট ছিল। 

মধুস্থদনের পর থেকে এই ভাবধারা জাতীয়তাবৌধের আদর্শে একটি জাতীয় 

্ূপ পেতে থাকে । 

উক্ত ধরণের নাটক রচনায় প্রাণেশ্বর দত্তের “সংযুক্ত ত্বয়ম্বর নাটক” (১৮৬৭) 

উল্লেখযোগ্য ৷ এটি এ্রতিহাসিক নাটক। এই নাটক রচনার ষুগে বাঙলার 
জাতীয়তা আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে । বাঙালীর মনে বিদেশ শাসকের 
চক্রান্ত ধরা পড়েছে, কিন্তু তার! বিক্ষুন্ষ হলেও তখন নিরুপায় । এই 

নিরুপায় ভাব তাদের রচনায়ও প্রকাশ পেয়েছিল। হিন্দু-মুসলমান অনৈক্য-_ 

যা গোড়াতে একটা ধর্ম-কেক্রিক এবং পরে যা রাজনৈতিক রূপ লাভ 
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করে-_-তাকেই এরা প্রথম সাহিত্যের বিষয়বস্্র অস্তর্ভুক্ত করেছেন। 
দেশের জাতীয় আন্দোলন বা অন্তান্ত আন্দোলন সরাসরি সাহিত্যে এসে 
পড়েনি। তবে তার প্রভাব সাহিত্যের মধ্যে একটা! আভাস রেখে গেছে। 

প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজকে কিছু বলতে সাহস না পেয়ে তখনকার ভগ্নোস্কম 

মুসলমানদের উপলক্ষ্য করে তখন কেউ কেউ সাহিতা রচনা করেন। হিন্দুরা 
এতদিন মুসলমান নবাবের অধীন ছিল। তৃতীয় দলের আবির্ভাবে মুসলমান 

রাজশক্তির শাসন থেকে সাময়িকভাবে রেহাই পেল বটে কিন্তকযে ফাদে প1 
বাড়ালো তার জের সামলাতে দেড়শো বছরের ওপর কেটে গেল। কিন্তু 

তখনকার সমাজে জনসাধারণের সম্মিলিত শক্তির বিরাটত্ব হিন্দু মুসলমান 

ভেদাভেদের সংকীর্ণতার যে অনেক উধের্ধ এবং এই শক্তি যে-কোনো 

শোষণের ছুরভিসদ্ধিকে যে পরাভূত করতে পারে বাঙালী তা তখন সম্পূর্ণভাবে 
বুঝে উঠতে পারেনি । রামমোহন থেকে শুরু করে দীনবন্ধু পর্যস্ত ধার এই 
জাতীয় দুর্বলতার স্বরূপ বুঝতে পেরেছিলেন তারা এই সম্বন্ধে তাদের বক্তব্য 
বিষয়কে নানাভাবে প্রকাশ করে গেছেন। ইংরেজদের শোষণনীতি হিম্দু- 
মুনলমান বিভেদকে আরও বড়ো করে তুলেছিল এবং এই বুনিয়াদের উপরে 

তার৷ রচনা করছিল আপন প্রাধান্য । মুলমানর। পলাশী প্রান্তরে আপন শক্তি- 

বৈভবকে হারিয়ে নিন্ভেজ হয়ে পড়েছিলেন। উনবিংশ শতাবীর উপনিবেশিক 
বেড়াজালে পড়ে তারাও হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। ইংরেজ-প্রভাব হতে দুরে 

থেকেও জীবিক। উপার্জনের জন্য আবার মুসলমানসম্প্রদায়কে তাদ্দের কাছে 

আসতে হল। সেই যুগে মুসলমান সমাজের এই মর্ধাদাবোধ, এই অভিমানাহত 
বিক্ষুধ মনোভাব সেযুগের সমষ্টিগত ভাবাদর্শ থেকে তাকে দূরে রেখেছিল । 

কিন্তু এই হিন্দু-মুসলমান এঁক্য দেখা দিয়েছিল কৃষিজীবী শ্রেণীর মধ্যে । সেখানে 
তারা এক। একই সুখে দুঃখে তাদের জীবন গড়া । ইংরেজ শাসনের নিষ্ঠর 
নিপীড়ন, জমিদারদের নির্মম অত্যাচার তাদের প্রতিদিনের প্রাপ্য ছিল। 
বাঙ্ল! দেশ ও সমাজের প্রাণকেন্দ্র যে চাষীর তাদের স্থখদুঃখ বেদনার প্রকাশ 

তখন শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজে ততটা স্বীকৃতি লাভ করেনি । যে 

হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষ সমাজের মোড়লদের স্থবিধার জন্য, ইংরেজদের রাঁজ- 

কার্ধের স্থবিধার জন্য হ্ুষ্ট হয়েছিল তার নগ্ন রূপ ও সত্যকরূপ যেখানে ধরা 

পড়ে তারা কোথায়? হয়ত সে যুগের কাছে অত খতিয়ে দেখার আশা 



৩১৮ বাঙ্ল! সাহিত্য পরিক্রম 

করা ঠিক হবে না। তবুও যে এ বিভেদের ভ্রান্তি ধরা পড়েনি তা নয়। মীর 

মশারফ হোসেনের বসম্তকুমারী নাটকের (১৮৭৩) প্রস্তাবনায় যখন নট-নটী 

বলে-__ 
“ন্টা--বসন্তকুমারী কার রচিত? 

নট-_কুষ্রিয়া নিবাসী মীর মশারফ হোসেন রচিত | 

নটা_ছিছি। এমন সভায় মুসলমানের লিখিত নাটকের নাম কোকেন? 

নট-_কেন? মুসলমান বলে কি একেবারে অপদন্ত হলো? 

নটা_-ত। নয়, এ সভায় কি সেই নাটকের অভিনয় ভালো হয়? হাজার 

হোক্ মুসলমান। 

নট--অমন কথা মুখে আনিও না। এ সর্বনেশে কথাতেই ভারতের 

সর্বনাশ হচ্ছে ।' 

তখন আমরা একথার কি ইঙ্গিত তা বুঝতে পারি। নাট্যকার ষে 
ভবিষ্যতের আভাস দিয়েছেন এবং সে যুগের উদারদৃষ্টিসম্পন্ন 'য মনোভাবের 
পরিচয় দিয়েছেন তা সর্বকালের জন্যই সতর্কবাণী। সেদুগে বাঙালীর 
যে চেতনাবোধ জেগেছে তা কখনও সার্থক হ'তে পারে না মিথ্যা বিভেদের 

ভিতর দ্িয়ে। মীর মশারফ হোসেন তার “জমিদারদর্পণ নাটকে (১৮৭৩) 

জমিদারদের অত্যাচারের কাহিনী ও লাম্পট্যের যথাধথ বর্ণনা দিতে 
চেষ্টা করেছেন। প্রজাদের দুঃখ-ছুর্দশ1 তার নাটকে স্পট হয়ে উঠেছে। 

“জমিদারদর্পণ' নাটক নাট্যকারের কল্পনা প্রস্থত নয়। সামস্ততাস্ত্রিক ভিত্তিক 

টিকিয়ে রাখবার জন্য জমিদারদের অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি ও প্রজার রক্ত 

শোষণ করে আপনার পরিপুষি সাধন তখনকার বিদেশী প্রভূপদলেহীদের 

মধ্যে বর্তমান ছিল। 'জমিদারদর্পণে তখনকার চাষীদের দুরবস্থারও বর্ণনা 
রয়েছে। লেখকের বাস্তব দৃষ্টি সত্যই প্রশংসার্হ । মীর মশারফ হোসেনের 
“জমিদারদর্পণ' নাটকখানিতে রোমান্টিক ভাবধারার পরিচয় পাওয়! যায়। 

অন্তান্ত নাটক-রচয়িতার মধ্যে মোহম্মদ আবুল করিমের 'জগৎমোহিনী” 

(১৮৭৫), কাদের আলীর 'মোহিনী প্রেমপাশ' (১৮৮৯), জগছন্ধু ভদ্দ্রের 

'দেবলাদেবী' (১৮৭* ), “বিজয়সিংহ”, রামকালী ভট্টাচার্ষের “হিন্দু পরিবার" 
গ্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 

নাটক হিসাবে সব নাটক উচ্চশ্রেণীর না হলেও সমাজ সংস্কারের দিকটা! কি : 
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নটিক, কি প্রহসনে স্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছে । এরকম নাটকের যধ্যে ব্রাহ্ম ও 

্রাঙ্মভাবে-ভাবিতদ্দের বোঝাবার জন্ত “দুর্গোৎসব” নাটক (১৮৬৮-_বেহারীলাল 

বন্দ্যোপাধ্যায়) রচিত হয় । এই নাটকে ষেমন সমাজের কয়েকটি বিচিত্র চরিত্র 

চোখের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে, তেমনি তখনকার সমাজে হিন্দুমেল। প্রভৃতির 

ভেতর দিয়ে যে নতুনত্ব এসে পড়ছিল তারও উল্লেখ আছে। জানধন 
বিদ্তালঙ্কারের “ন্থ্ধা না| গরল? (১৮৭০) নাটকে শিক্ষিত ব্যক্তির মদ খাওয়া ও 

লাম্পট্যের বর্ণন। দেওয়া হয়েছে, আবার তৎকালীন বিশ্ববিষ্ভালয়ের শিক্ষা- 

ব্যবস্থার উপরেও কটাক্ষপাত করা হয়েছে । বাংলাদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে 

শুধু আজকে নয় উনবিংশ শতাব্দীতেও ষে একট! অভিযোগ ছিল তা এই 
নাটক থেকে বুঝতে পারি। “মৃধা না গরল" নাটকে বলা ইচ্ছে-_“যে বেশী মুখস্থ 

করতে পারে সেই 07736151ঠতে 51717)5 কর্তে পারে । ওতে 50180 

10)0%160£€-এর এত দরকার নেই। গৎমুখস্থ কর্তে পার্লেই পাস্।-- 

তখনকার শিক্ষা-ব্যবস্থায় ক্রটি মধ্যবিত্ত জনসাধারণের মনেও প্রতিবাদের স্যি 

করেছে । অবশ্য এ বিশ্ববিদ্ঠালয়ও সেই ইংরেজেরই তৈয়েরী। 

সমসাময়িক বিষয় নিয়ে তখন অনেক নাটক লিখিত হয়েছে । বেশীর ভাগ 

তখনকার হঠাৎ ইংরেজিয়ানার আতিশধ্য ও প্রাচীন গৌড়। মতের বাড়াবাড়ি 

--ছুইই নিয়ে রচিত হয়েছিল। তার মধ নবীন চট্টোপাধ্যায়ের 'বারুণী বিলাস, 
নাটক ( ১২৭৪ ), যছুনাথ তর্করত্বের “ছুতিক্ষ দমন” নাটক, হীরালাল দত্ত ও 

অন্নদাগ্রসাদ ঘোষের “কলিকালের গুড়ক ফোক নাটক (১৮৭০), দ্বারকানাথ 

দত্তের “বাঙ্গালার ভাবীমঙ্গল” (১৮4১ ), হরিগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'দারোগ। 

মশাই? (১৮৭২) প্রভৃতির নাম কর! যায়। 

এই লময়ে থিয়েটারের বন্থল প্রচারে যাত্রা একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি। 

রঙ্গমঞ্চের পাশাপাশি মুক্ত প্রাঙ্গণে যাত্রাও চল্ছিল। সাধারণ মানুষের জন্তু 

এই যান্জাই ছিল নাটকের পরিচয়ের ক্ষেত্র । বিশেষ করে তখনকার রঙ্গমঞ্চের 

অভিনয় দেখার খরচ এবং রঙ্গমঞ্চ তৈয়েরী করে নাটক অভিনয় করানে। 

যেরকম বায়সাধ্য ব্যাপার ছিল সবার পক্ষে সে স্থযোগ ঘটত না। নানারকম 

. সখের দল বেধে যাত্রার নিয়মে নাটকগুলির অভিনয় হত। তবে যে নাটক- 

গুলি তখন লেখা হচ্ছিল, তার 'সভিনয়ের উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল রজমঞ্চ। তাই 
যাতার ঘজে এসব নাটকের অভিনয় হওয়1 সত্ত্বেও যাত্রার জন্ত আলাদ। পালাও 
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লেখ! হচ্ছিল। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাঁণাদির উপাখ্যান এসব যাত্রার 

খোরাক জুগিয়েছিল। মধুস্থদন, বঙ্কিম, হেমচন্দ্র, নবীনচন্ত্র প্রভৃতির রচনাও 
এসব নাটকে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল । 

বাঙলা সাহিত্যে নাট্যবিভাগে পৌরাণিক, সমসাময়িক, এঁতিহাসিক 
বিষয়বন্ত্ নিয়ে, ইংরেজি নাটকের ভাব অবলম্বনে এবং অনুসরণে এই যুগে 
বহু নাটক রচিত হয়েছে । ইংরেজি শিক্ষিতদ্রের কাঁছে সেকৃস্পীয়রের সমাদর 
খুব বেড়েছে । বাঙ্ল! নাটক রচনায় ওথেলো, হেমলেট, মারচেণ্ট অব 
ভেনিস, রোমিও জুলিয়েট, ম্যাকবেখ, সিশ্বেলিন প্রভৃতির অন্থবাদ ও অনুসরণ 

দেখা দিয়েছে। তখনকার সামাজিক পটভূমিকায় এই নাট্য সাহিত্যের গুরুত্ব 
যথেষ্ট আছে, এবং যে দেশাত্মবোধ তখন বাঙালীর মনকে সচেতন করে 
তুলেছে সেই মনকে প্রতাক্ষান্থভৃতির সীমায় পৌছে দেবার ব্যাপারে যথেষ্ট 
সাহাধ্া করেছে । বাকি নাট্যকার ও নাটকের আলোচন! পরে আসছে। 

৫ 
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উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পর্যায়ের সাহিত্যের আলোচনা শুরু করার পুর্বে 
বাঙালী সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর কি রূপান্তর ঘটছিল তার কিছুটা আলোচনা কর! 
দরকার। ব্রাক্ষ-আন্দোলন, নব্য বঙ্গ আন্দোলনের ভেতর দিয়ে যে বৈশিষ্ট্য 
বাঙালী সমাজে দেখা দিয়েছিল তাতে দেশাত্মবোধ ও যুক্তিপ্রবণতা থাক সত্বেও 
অতিরিক্ত পাশ্চাত্য অন্থকরণহেতু তখন বাঙালীসমাজে একট! প্রতিক্রিয়াও 
সুষ্পৃষ্ট হয়ে উঠছিল। এর আগে আমরা দেখেছি, বাঙলার স্বাধীনত1 যখন 
লোপ পেল, তখন থেকে নানাভাবে যে সব বাঙালী ইংরেজ বণিকদের সহায়তায় 
বড়লোক হয়ে উঠেছিলেন তাদের অনেকেই সমাজে সুস্থ কোন পরিবেশ 
হ্যা করার পক্ষে অন্কুকূল অবস্থা স্থষ্টি করতে পারেন নি। সাহিত্যে তখন 
অমাজিত রুচির একটা ধারাও প্রবাহিত হচ্ছিল। রামমোহনের সময় থেকে 
যে ভাঙ্গন-গ্রতিরোধের প্রয়াস দেখ! দিয়েছিল তা থেকে বাঙালীর চিস্তাধারায়ও 
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একটা পরিবর্তন এসেছিল। এদিকে ইংরেজদের দ্বারা যে শিক্ষা-বাবস্থার 
প্রসার ঘটছিল তারই সঙ্গে সঙ্গে এবং পাদরীদের ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে 

(শ্রপনিবেশিক দেশে এটাও সাম্রাজ্যবাদীদের একট। অস্ত্র ) বাঙালী জীবনে 
আপন জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে বলিষ্ঠ করে গণ্ড়ে তোলবার প্রয়াস তখন দেখ। দেয়। 

একদিকে এলে ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার অস্ুকরণগ্রীতি, অপর দিকে জাতীয় 
সংহতির চেষ্টা--এই দুয়ের মধা কিন্তু কোনো অনুকূল অবস্থার ক্ষ্টি হ'তে 
পারেনি । বাঙালী জনসাধারণের মধ্যে তখন জেগেছে জাতীয়তাবোধ, তার 

সামনে রয়েছে স্বাধীনতার আবেগ । শিক্ষিত বাঙালীর! এদ্দিকট] কিছু কিছু 

অনুভব করে ছিলেন । এ'দের মধ্যে হিন্দু-জাতীয়তাবোধ এবং ম্বদেশ প্রেম 

যুগপৎ প্রকাশ পায়। হিন্দুধর্মের এঁতিহ্োর মহিমাকে তারা প্রচার করতে 

থাকেন। একদিকে এর বুঝতে পারছেন জনসাধারণের চাহিদ1 কি, অন্য্দিকে 
তার! রয়েছেন ত্রিটাশ উপনিবেশিক শাসনের আওতায়,» সামাজিক ভিত্তি 

তখনও সামস্ততাস্ত্রিক ভাবদুষ্ট, আবার জাতীয় প্রয়োজন সম্বদ্ধেও তার। সজাগ, 

এ সব নিয়ে তাদের মধ্যে একটা ম্ববিরোধিতাঁও দেখা দিয়েছে । একদিকে 

জাতিভেদ, বৈষম্যমূলক নীতি, ইংরেজ চক্রান্তের ফলস্বরূপ হিন্দু-মুনলমান 
সম্প্রদায়ের পারস্পরিক অসহযোগ, ধর্মসংস্কার, বিদেশী রাজশক্তির অত্যাচার, 

জমিদার ও ধনী ব্যক্তিদের প্রজা নিপীড়ন, পাশ্চাত্য শিক্ষার কুফল, অপর দিকে 

সমাজের প্রচলিত দুর্বল প্রথার প্রতিকারে বাধা, প্রজাবিক্ষোভে আতঙ্ক, গ্রাচীন- 

পন্থীদের রক্ষণশীলতা প্রভৃতি সব মিলে তখনকার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালী 
মনের একট! সংশয়পুর্ণ স্ববিরোধী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তখনকার 
সাহিত্যে । সাহিত্যে ব্যক্তি-সচেতনত1 দেখা দিচ্ছে--সমাজের নানা বপচিত্রও 

দেখতে পাচ্ছি। তখন ষুগচিত্তের চিন্তার গতিশীলতা ও রক্ষণশীলতার 

ছ্ৃন্বও দেখ! দিয়েছে । “শহরে” সমাজের হৃদয়াবেগের আলোড়ন আন্দোলনের 

প্রকাখ এইসময়কার সাহিত্য রচনায় লক্ষিত হয়। ইংরেজিয়ানায় একেবারে 

নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে ষে কিছুই নিজের থাকবেনা, উপরস্ত তাতে 

সাঘ্রাজ্যবাদী ইংরেজের এদেশে পাকাপোক্ত হয়ে বসার যে খুব স্থবিধে হবে 

--এটা বুঝতে পেরে ধারা বাঙলার নিজঙ্ব বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের দিকে নজর 
দিয়ে লেখনী ধারণ করেন--তাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র অন্যতম । তারা তখন 

ইংরেজ সভ্যতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছেন। তাদের কাছে এই সভ্যতার 

২১ 
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প্রকৃত রূপ ধর! পড়েছে । তারা স্পষ্টভাবে সমাঙ্জে ইংরেজিয়ানার প্রতিরোধ 
স্থষ্টি করেন হিন্দু-জাতীয়তাবোধের প্রেরণ। নিয়ে । 

সিপাহীবিদ্রোহের বার্থতা দেশের মান্মষের মনে এক আলোড়ন স্যা্ট 

করে। সিপাহীবিদ্রোহ শুরু হবার যে যে উপকরণ সঞ্চিত হয়েছিল তার ভিতর 

যেমন ভেঙে-পড়া সামস্তশ্রেণীর বিদেশী শক্তির প্রাধান্য অস্বীকারের দিকও 

ছিল, তেমনি ছিল দরিদ্র চাষীদের এবং উপার্জন-অক্ষম বিত্বহীনদের বিদেশী 
সাআজ্যবাধী শক্তির নাগপাশ থেকে মুক্তি পাবার আকুলতা। সমাজের অর্থ- 
নৈতিক ভিত্তিতে ধরেছে ফাটল । ইংরেজ আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য সাম্রাজ্য 

বিস্তার করছে, দেশের অর্থ নৈতিক ভিত্তিতেও ভাঙন ধরিয়ে নিজেদের সুবিধা 
মতো দেশকে ধন-সম্পদের দিক থেকে দুর্বল ক'রে ফেল্ছে। দেশের শিল্প ম্বত- 

প্রায় । বিদেশেব উপরেই আমাদের নির্ভর করতে হচ্ছে। এই বিক্ষোভই সার! 

দেশের মধ্যে একটা অশাস্তির ঘুর্ণি রূপে দেখা দিল। তখন সামন্ত-নুপতিদের 
এবং তাতী-জোলা-চাষীদ্দের দৃষ্টিভঙ্গী এক না থাকলেও সামগ্রিকভাবে দেশকে 
রক্ষা করার, নিজেদের বিদেশী নাগপাশ থেকে মুক্ত করার ছুর্দম বাসন! দেখা 
দিয়েছিল। দেশকে বিদেশীর হাত থেকে উদ্ধার করা এবং সমাজজীবনের সুখ 
শাস্তি লাভ করাই ছিল তাদের কামনা । তাই হ্ৃত-স্বাধীনত। পুনরুদ্ধারের 

জন্ত এবং বিদেশীর নাগপাশ থেকে নিজেদের মুক্তি পাবার জন্য নান? 
দিক থেকে সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে একটি ব্যাপক বিদ্রোহের সম্ভাবন। 

দেখা দ্রিল। এ শুধু বাঙ্লায় নয়, ১৮৫৭ খ্রীষ্টান্ধে সারা ভারতে ব্যাপকতরভাবে 
দেখা দেয়। এই বিদ্রোহকে ষথার্থ জাতীয় বিদ্রোহ বল! যেতে পারে । অনেকে 

শুধু বাজরাজড়াদের চক্রাস্তই দেখেছেন, অনেকে হয়ত এই বিজ্রোহকে পরাজিত 
মুসলমান-শক্তির শেষ চেষ্টা বলে আখ্য1 দ্রিয়েছেন। বিচ্ছিম্নভাবে এই 

বিক্রোহকে দেখতে গেলে ভূল হবে। এই বিক্রোহের বীজ নানাভাবে 

আমাদের সমাজে ছড়ানো ছিল। হিন্দু মুসলমান একসঙ্গেই এই বিক্রোহে 

যোগ দেয়। সিপাহীর] ছাড় অন্ান্যদ্দের এই বিজ্রোহে যোগ দিতে দেরী 
হলেও ধীরে ধীরে তারা শেষপর্যস্ত যোগদান করছিল। | 

ভারতবর্ষে নানা জাতি নানা সম্প্রদায় থাকার ফলে তার সামাজিক ও 

রাষ্্রনৈতিক ক্ষেত্রে একটা দ্ন্ব সব সময়েই ছিল । ইংরেজরা সেই ছন্বের সযোগ 

গ্রহণ করে। সিপাহী বিজ্রোহের পুর্বে বাংলায় “চবি মিশ্রিত কাতুজ সংক্রান্ত 
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ব্যাপারটিই বিক্ষোভের স্ট্টি করেছিল। পরে সার! ভারতে ইংরেজবিদ্বেষ 

ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সামস্ত নুপতিদের কেউ কেউ এর মধ্যে 

যোগ দেন। বিদ্রোহীরা অনেকদৃর অগ্রসর হলেও শৃঙ্খলা ও দৃরদৃষ্টির অভাবে 
শেষপর্যস্ত তাদের বিদ্রোহ বার্থতাঁয় পর্যবসিত হয়। ছুদ্িকেই প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি 

স্বীকার করতে হয়। বিদ্রোহের ব্যর্থতার কয়েকটি কারণ হচ্ছে, সৈম্তদের একাংশ 

বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ না দেওয়া, মধ্যবিত্তশ্রেণীর বৃহৎ অংশের সমর্থন না 
থাক। উপরস্ত বিরুদ্ধাচরণ করা, চাষী ও দরিদ্র নিক্পবিত্বদের বিদ্রোহে অংশ 

গ্রহণে যথার্থ স্বযোগ না পাওয়া, নিজেদের কোথাও সুপ্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা 

না৷ থাকা, শৃঙ্খলার অভাব ইত্যাদ্দি। সমসামঘসিক লেখকদের অনেকেই সিপাহী 

বিদ্রোহের বিরুদ্ধীচরণও করেছিলেন । এদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জেগে 

উঠলেও শ্পনিবেশিক দেশের বাধানিষেধের মধ্যে তা সার্থকরূপ পরিগ্রহ 

করতে পারেনি । 

সিপাহীবিদ্রোহের কাল থেকে শুরু ক'রে যে সব সাহিত্য রচিত 

হয়েছে তাতে হিন্দু-জাতীয়তাবোধের প্রকাশই বেশী ঘটেছে। ইংরেজরা 

বাঙলা দেশে তাদের শাসননীতির ভিতর দিয়ে বাঙালীকে "ঘরমুখো" করে 
তুলছিল। যখন বাঙালী তার শিল্প-সম্পদ, বাণিজাসম্পদ একে একে সবই 

হারাচ্ছে এবং যখন জীবনের প্রতিটি প্রয়োজন মিটাবার জন্য ইংরেজের 
দ্বারস্থ হ'তে হচ্ছে তখনই স্বাবলম্বী হবার মনোভাব তাদের মধ্যে দেখা 

দেয়। ইংরেজের কাছে 'হাঁত পেতে বসে থাকার ছুর্বলতার দিকে আঙ্ল 
দিয়ে দেখিয়ে দিলেন রাঁজনারায়ণ বন্থ, মনোমোহন ঘোঁষ প্রভৃতি মনীষীরা । 

হিন্দু-মুসলমান বিভেদের ফল যে ভারতবর্ষে অত্যন্ত বিষময় হ'য়ে দেখা দেবে, 
তার সম্বন্ধে হুশিয়ার করে দিচ্ছেন মীর মশারফ হোসেন প্রভৃতি 

সাহিত্যিকরা। বাঙ'লী দেশকে ভালোবান্থক, তার দেশাত্মবোধ জেগে উঠুক 
-_-এ ত্বাশা ও আকাজ্ষ। উনবিংশ লেখকদের রচনার মধ্যে প্রকাশ পেল। 

দেশের আর্থনীতিক ও সামাজিক ভিত্তি, এবং তার উৎপাদনব্যবস্থা প্রভৃতির 

প্রতিকূল অবস্থা দেখে সমাজের হিন্দু-মুসলমান ছোটো-ৰড়ো সবার ভেতর একটি 

বিশেষ মনোভাব ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে | এটি হচ্ছে ইংরেজের বিরুদ্ধে 

প্রতিরোধ স্্টির মনোভাব । বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের যে এঁক্যবোধের ভিতর 
দিয়ে জাতির স্বাধীনত। কামন। গ'ড়ে উঠছিল-_তার রূপ এই সময়ের নাটক, 
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সংবাদপত্র, নতুন উপন্তাস ধারা, প্রবন্ধ, সমালোচনা, কাব্য প্রভৃতির ভিতর 
দিয়েও প্রকাশ পায় । মিল, বেস্থাম, রুশো, ওয়েন, ব্লাং, ক্যাবে, কৌ প্রভৃতির 

সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতির পাঠন-পাঠনের মাধ্যমে আমাদের দেশের চিস্তাশীল 
ব্যক্তিদের মধ্যে একটি নতুন চেতনাবোধ দেখা! দ্বেয়। ফরাসী বিপ্লবের 

এঁতিহুও শিক্ষিত বাঙালীর জীবনে প্রেরণা জোগায়। বাঙালীর দেশাত্মবোধ, 

তার স্বাধীনতা কামন! তখন হিন্দু-শেভিনিজম্এ বূপায়িত হ'য়ে দেখা দিচ্ছে 
ইংরেজ সরকারের অনুগ্রহপ্রার্থা হয়ে জীবিক] উপার্জন করতে গিয়ে একদিকে | 

তাদের সন্তষ্ট রাখতে হচ্ছে, অন্তদিকে তাদের নির্লজ্জতার মুখোস খসে পড়তেই 

তার ষথার্থম্ব্ূপ যখন ধরা পড়ছে তখন তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার প্রবল ইচ্ছাও 

প্রকাশ পেতে থাকে । সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতায় যখন বাঙালী বুঝতে 
পারলো ষে ইংরেজ বেশ শক্তিশালী-_তার বিরুদ্ধে ঈ্াড়াতে গেলে ষে শক্তি ও 

সামার্থ্যের দরকার তা তার নেই,_ এদিকে তার শিল্প, বাণিজ্য, দৈনন্দিন 

জীবনধারণের উপায়টুকু পধস্ত ইংরেজের হাতে চলে গেছে__তখন তার নিজের 

ঘর সম্বন্ধে সচেতনতা আরও বুদ্ধি পেল। বাঙালীর এই চেতনাবোধ জাতীয়তা- 

. বোধে পরিণত হ'ল। এই জাতীয়তাবোধকে আরও উদ্দীপ্ত ক'রে তোলার জন্য 

তার সামনে ইতিহাস ও সমাজকে আরও স্পষ্ট করে দেখাবার প্রয়োজন হ'ল । 

শ্রীমদ্ভাগবতগীতা, রামায়ণ, মহাভারত, প্রাচীন হিন্দুুগ এবং রাজপুতমারাঠা, 

মোগল-পাঠানদের গল্প ও ইতিহাস, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি সাহিত্োের বিষয়বস্ত 

হ*্ল। নব্য বাঙলার অতিরিক্ত ইংরেজিয়ানাও -সিপাহীবিদ্রোহের পরের 
দ্রিকের বাঙালীকে তার মৌলিকতা ও এঁতিহ্ের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আরও সচেতন 

ক'রে তোলে। ইংরেজ আগমনের পর থেকে যে সব ছোটে বড়ে বিজ্ঞোহ 

সংঘটিত হয়েছে, তার উদ্দেশ্টের বিরাটতা। সত্বেও গোড়ার ব্যতিক্রমের জন্য 

কোনটাই তেমন সার্থকতা লাভ করতে পারে নি। কিন্তু এটা ঠিক কথা ষে, 

সিপাহী বিভ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, ওহাবী আন্দোলন, চাষী 

বিদ্রোহ প্রভৃতির মধ্যে বাঙলার ভাবী বিপ্লবের বীজ নিহিত ছিল। সিপাহী 
বিদ্রোহের পরের সাহিত্যে আমরা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায়ের চেয়ে 
আরও «এগিয়ে যাওয়া” দেশাত্মবোধের লক্ষণ দেখতে পাই। কিন্তু এই 
দ্বেশাত্মবোধও সীমাবদ্ধ ছিল । সেযুগের অধিকাংশ সাহিত্যিকই সরকারী চাকুরে 
ছিলেন। নীলদর্পণ, আনন্দমঠ, পলাশীর যুদ্ধ রচয়িতাদের দেশাত্মবোধ তাই. 
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যথার্থ সার্থকভাবে প্রকাশ পেতে পারেনি । তবুও যতটুকু পরিচয় পাওয়। গেছে 
তাতে তখনকার যুগের ইংরাজি শিক্ষিতদের সাহিত্যসাধনার ভেতর তাদের 

মনের প্রতিক্রিয়ার একটা স্থম্পষ্ট রূপ ধরা পড়েছে । বিশেষ করে পাশ্চাত্য 

বুর্জোয়া-ভাবাদর্শে অন্ধপ্রাণিত শিক্ষিত বাঙালী সমাজে পাশ্চাত্ত্য স্বাধীনতাবোধ 
-_দেশাত্মববোধের রূপ ধারণ করতে থাকে । তবে ষারা এই শিক্ষা! ও সংস্কৃতি 

থেকে দূরে থেকেও এই চেতনাবোধকে বাচিয়ে রাখার প্রেরণা যোগাচ্ছিলেন 
সেই দুরের দরিদ্র চাষী ও বিত্বহীন শ্রেণীর যথার্থ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল 
তাদের বিক্ষোভের ভেতর । সাহিত্যে তার তেমন স্পষ্ট প্রকাশ না ঘটলেও 

চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনোভাবের কিছুটা প্রকাশ ঘটেছে তাদের প্রবন্ধ, উপন্যাস, 

নাটক প্রভৃতি রচনাতে। তারা পাশ্চাত্য মতবাদের-_পাশ্চাত্ত্ের [.1১:র 

আদর্শের ভারতীয়করণ করছেন । ইংরেজ যতই পাকাপোক্ত হয়ে বসছে ততই 

তারা নিজেদের জীবনে পরাধীনতার বেদনাবোধের প্রতিফলনে সচেতন হয়ে 

উঠছেন। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে ষে সাহিত্য সাধনার পর্ব শুরু তাতে আমর! 

তৎকালীন এই যুগধর্মের পরিচয় পাই । অথচ এই সাধনার মধ্যে স্ববিরোধিতাও 
দেখা দিয়েছে । একদিকে গীতার নায়ক শ্রীকষ্ণ, ইতিহাসবিশ্রুত পু্থীরাজ, 

প্রতাপ, শিবজী প্রভৃতির আদর্শ, অন্যদিকে পাশ্চাত্যের দূসো, ওয়াশিংটন, 

ম্যাৎসিনি প্রভৃতির জীবনাদর্শ_এই সব মিলে সেযুগের শিক্ষিত বাঙীলী- 
সমাজের মধ্যে যে একট। পরিবর্তনের কামনা দেখ। দিয়েছিল তা আমরা 

বুঝতে পারি। এ সময়ের ত্রান্ষধারাও এই আদর্শের প্রভাবে এসে পড়ে। 
শিবনাথ শান্্ী, আনন্দমোহন বন প্রভৃতির চিন্তাধারার ভেতর দিয়ে এই 
ব্রাহ্মধার। ধীরে ধারে দেশগ্রীতির রূপ পরিগ্রহ করছিল। 

১৮৬০ সালের পর থেকে অন্ুকূল-প্রতিকূল আবহাওয়ার ভেতর দিয়ে বাঙালী 
জাতির জীবনধর্ম ও তার লাঞ্ছিত জীবনান্ভূতি আখিদৈবিকতা ও আধ্যাত্মিক- 

তার সংশয়ে থেকেও বারবার নতুন পথে জীবনের মুক্তিকে খুঁজেছে। তার 
একটি উদ্দাহরণ হচ্ছে উপন্যাসের আবির্ভাব প্রাচীন যুগের জীবনধর্মের সঙ্গে 

অধ-সম্পফ্িত কাব্য সাহিত্য, তার আধ্যাত্মিক সতর্কবাণী, তার হ্বপ্র-বিলাস 

প্রভৃতির প্রয়োজন তখন ফুরিয়ে এসেছে । তাই এ যুগে এমন এক ধরণের 

কাব্য দেখ! দে যার চেহারা ও বিষয়বস্ত আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। 

জাতির ইতিহাসে আর্থনীতিক কাঠামোর পরিবর্তনের সময়ে তার শিল্প-বাণিজ্য 
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প্রভৃতির প্রসারে চিন্তাধারার যে পরিবর্তন দেখা দেয় তার ভেতর দিয়ে 

সাহিত্োর শিল্প-কাঠামো, তার বক্তব্য বিষয় প্রভৃতিরও রূপান্তর ঘটতে থাকে । 

তাই দেখি প্রাচীন যুগের সাহিত্য স্থষ্টির মধো যে কল্পনা ও প্রেরণ! ছিল, আধুনিক 
যুগে তাক্ষীণ হয়ে এসেছে । জাতীয় সংস্কৃতির ওপর, তার সমাজ-বাবস্থার ওপর 

পুরানোর প্রভাব থাকলেও সাহিত্য দৈবমহিমা কীর্তন ছেড়ে মানবমুখী হ'ল। 
সাহিত্যে আসছে মান্য, আসছে তার জীবনের নান! সমস্যা । এর সঙ্গে রয়েছে 

সমাজের অনুশাসন, তার নীতিবোধ, নিয়তিবাদ, আশা-নিরাশার দৈব-অমুকৃ্ধ 

বা গ্রতিকূল পরিণতি । এদিকে সমাজ তখন যে ভিত্তির উপর দাড়িয়ে টা 

_সে ভিত্তি হিন্দুমুসলমান অধ্যুষিত বাঙলার বনেদী ভিত্বি_জীবনধর্মবিরোধী। 
ধর্মাচ্ছাদিত ভিত্তি__সমাজের উচ্চশ্রেণীর স্বার্থ বজায় রাখবার জন্য রচিত " 

বাবধানের ভিত্বি--আর অন্যদিকে ইংরেজ এসেছে তার ওপনিবেশিক স্বার্থ 

নিয়ে। ইংরেজ ত শুধু শোষণ ক'রেই ক্ষান্ত নয়, তারা শোষণ করবার ভন্থ 
শিক্ষা, চিকিৎসা যানবাহন চলাচলের স্থবিধ! ইত্যাদি করে জাতিকে স্তত্ভিত 

ও বিশ্মিত করে রেখেছিল। এই উদারতা শুধু তার ওপনিবেশিক স্বার্থসিদ্ধির 
পথ স্থগম করবার জন্য । বিদেশী শাসকরা তাদের নিজেদের সাহিত্যের সঙ্গেও 

আমাদের পরিচিত করে দিল ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে । পরাধীন দেশে 

শাসকের স্ুযোগ-স্থবিধার বাবস্থাকে দেশবাসী যদ্দি নিজের কাজে লাগাতে 

পারে--তবেই সাআজ্যবাদীর হষ্ট-ব্যবস্থা বিপ্লবের পথ স্থগম করতে পারে। 
আমাদের দেশে ইংরেজরা ধীরে ধীরে পরাধীনতার নাগপাশে বাধার 

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সব ব্যবস্থাই করছিল। বাঙলা দেশের শিক্ষিত সমাজের 

কাছে এই শোষণ শাঁমনের দিক সুম্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। রাজনারঃণ 

বস প্রভৃতির রচনায় তার প্রমাণ পেয়েছি। কিন্তু তাকে যথার্থভাবে 
ধরিয়ে দিয়ে তার বিরুদ্ধে তখন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া, উনবিংশ শতাবীর 

বাঙালীর পক্ষে ততট] সম্ভব হয়নি। | 



২৬ 

শরক্ষিম্মচিভ্দ্র 

এই যুগের নানা সমস্যার মধো বঙ্ধিমচন্দ্রের সাহিতা রচনার সুস্রপাত। 

তার ভাব প্রকাশের বাহন হ'ল উপন্তাস, সংবাদপত্র, প্রবন্ধ। হ্বল্পপরিসর 

সাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্কিম ও তার সাহিত্যের সম্পূর্ণ সমালোচনা সম্ভগপর নয়। 

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বদ্ধে ভালো-মন্দ-মাঝারি নানারকম আলোচনাও হয়েছে। ধার! 

হিন্দু বস্কিমকে দেখেছেন, ধার প্রগতিশীল বন্কিমকে দেখেছেন, দেশ-প্রেমিক 

বন্কিমকে দেখেছেন, প্রতিক্রিয়াশীল বস্কিমকে দেখেছেন, তারা প্রত্যেকেই 

বঙ্কিমের স্ততিনিন্দায় বাঙলা সাহিত। পরিপূর্ণ করে রেখেছেন। অনেকে 
আবার সাহিত্যধারার আলোচনা প্রসঙ্গে বন্কিমের নাম পধস্ত উল্লেখ করেননি । 

আবার ধারা বন্কিম-প্রশস্তি নিয়ে বাস্ত তারা তাকে মানুষের সীমার অনেক 

উধের্ব তুলে ধরেছেন । বস্কিমচন্ত্রের দানের মূল্য বিচারে এই ছুই পক্ষেরই 

প্রচুর ক্রটি রয়েছে । তা বলে এর একট। মধ্যপথ অবলম্বন করতে আমরা 

কখনও বলছি না। 

বন্িম-সাহিত্য আলোচনায় তার বিকাশের ধারা এবং বস্কিমের দৃষ্টি- 
ভঙ্গীর নানা দিক, তার ছ্বিধা-সংশয়, শ্ববিরোধিত1, অন্যদিকে সাহিত্াক্ষেত্রে 

তার দান, তার জীবনবোধ, দেশাত্মবোধ প্রভৃতির আলোচন। প্রয়োজন । 

সমন্ত জাতি তখন যে প্রয়োজন অনুভব করেছিল এবং সে প্রয়োজন মেটাবার 

জন্য ষে উপকরণ দরকার ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তার অনুশীলন করেছেন। বাঙালীর 

দ্ররকার ইতিহাসের, নইলে তার দেশাত্মবোধ আরও বলিষ্ঠ হয়ে প্রকাশ পাবে 

না, তার সমাজবোধ জেগে ওঠ।র একান্ত প্রয়োজন--তখনকার যুগধর্মান্থযায়ী 
ব্ক্তি-প্রাধান্তের, ব্যক্তি-সচেতনতারও প্রয়োজন । বন্কিমচন্দ্র জাতির এই 

প্রর্োজনকে অনুভব করেছিলেন। অন্যদিকে স্রকারী চাকুরীর প্রভাবে 

ইংরেজের প্রতিপত্তির এবং ক্ষমতা সম্বন্ধে অতি বিশ্বাসে এবং বিপ্লব সম্বন্ধে 

সংশয়াবিষ্টতায় তিনি নিজেকে সংগ্রামক্ষেত্র থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন । 

বঙ্ছিম কষকের শক্তি ও সীম! সম্বন্ধে সচেতন কিন্তু স্পষ্টভাবে বলতে গিয়ে 

তার বাধছে। ইংরেজে-পদাঙ্কিত বাঙালী পৃষ্ঠ তাকে বেদন! দেয় কিন্তু ইংরেজ 

আসাতে অরাজকত1ষে গেছে এ মনোভাবও তার রয়েছে । রুশো গ্রুধো। ওয়েন, 
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ব্যং, ক্যাবে, মিল প্রভৃতির সাম্যমত নিয়ে তিনি আলোচনা করতে 

গিয়েও হঠাৎ সাম্যের প্রচার বন্ধকরে দেন। জীবনের মুক্তিস্পৃহা সাম্যবাদ 
সম্বন্ধে তাকে উৎসাহিত করে তোলে কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতা তাঁকে 
বাধা দেয়। ফুযুরোপের যুক্তিবাদ, সমাজতন্ত্র মানবিকতাবাদ, ব্যক্তি- 

স্বাতন্ত্রা, ভারতের প্রাচীন হিন্দুত্বের গৌরব, ধর্মনিষ্ঠা, স্বাজাত্যবোধ প্রভৃতি 

তাঁর সাহিত্যের সামগ্রিক প্রচেষ্টায় যেমন ঘন্ব সৃষ্টি করেছে তেমনই নিজেকে 

স্থপ্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তাঁও করেছে । জাতি রয়েছে সামস্ততাস্ত্রিক আর্থ- 

নীতিক কাঠামোর ওপর-- তার ওপর এসে পড়ল বিদেশাগত সাআ্রাজাবাদী 
শক্তির পনিবেশিক স্বার্থপ্রণো দিত আর্থনীতিক ব্যবস্থা । বন্কিম এই ভিত্তির 

উপর দাড়িয়ে সমাজ ও সামাজিক জীবনের যে সমস্তাগুলি দেখছেন সেগুলি 

আরও ব্যাপকতর। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাই, মুসলমান 

রাজশক্তির অত্যাচার এক সময় দরিদ্র জনসাধারণকে বিক্ষুন্ করেছিল। 

ধর্মের প্রতিযোগিতায় হিন্দুদের বেশ কিছুটা দুর্ভোগও হয়েছিল। ইংরেজের 
হাতে মুসলমান নৃপতির পরাজয়ে স্বার্থলোভী হিন্দু ধনীশ্রেণী বেশ উত্সাহ 
বোধ করছিল। ধর্মবৈষম্যজাত এই ভেদবুদ্ধি বস্কিমকেও কিছুটা ষে প্রভাবিত 

করেনি তা নয়। উপন্যাস রচনায় যেখানে তিনি দেশপ্রেম ও জাতীম্তা- 

বোধের মহান উদ্দেশ্টকে তুলে ধরতে চেয়েছেন সেখানে শাসিত ও শাসকের 

রূপাঙ্কনে হিন্দু-মুসলমানের (বিশেষ করে মোগল) পারস্পরিক দ্বন্বই অত্যন্ত স্পষ্ট 
হয়ে উঠেছে । এর কারণ এও হতে পারে যে, সরাসরি ইংরেজদের বিরুদ্ধে 

যা বলতে পারলেন না সেই কথাগুলি বলার একান্ত প্রয়োজনবোধে শাসক- 

শাসিতের শ্বদূপ প্রকাশ করতে গিয়ে মুসলমান ও হিন্দু উভয় পম্প্রদায়ের ্বন্- 

বিরোধকেই তিনি অবলম্বন করেছেন। 

বাঙ্ল! সাহিত্যে ভাব প্রকাশের নতুন ভঙ্গীর অবতারণায় বঙ্কিমচন্দ্র নতুন 
পথের সপ্ধান দিয়েছেন । তার উপন্তাস, প্রবন্ধ ও সমালোচন। সাহিত্য তার 

প্রক্ই উদ্াহরণ। ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচিতি, সমাজের যথাযথ 

বূপাঙ্কন, এবং সাহিত্যের মাধ্যমে ঘটনাবহুল মানবজীবনের . প্রকাশ, 
রোমান্টিক দৃষ্টিভঙগীর দ্বার! মানব জীবন পর্যালোচনা এবং তাতে ভাব-বৈচিত্র্য 
সম্পাদন, স্বজাতি ও স্বদেশ সম্বন্ধে সচেতনার প্রবর্তন। সাহিত্যকে সর্বজনীন 
ও সর্বকালীন ব্ধপ দান প্রভৃতি বঙ্ষিমচন্দ্রের বিরাট ও সার্থক সাহিত্য প্রয়াস।- 



বহ্িমচন্দ্র ৩২৯ 

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের রোমান্টিসিজম্ পুরানো পথ বেয়ে চলেনি। 
পুরানো সাহিতাধারার রোমান্টিসিজম্ একান্তভাবে বাস্তববিমুখী ছিল এবং 
কল্পনার আতিশয্য ছিল সেখানে বেশী। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের যে 
রোমান্টিসিজমের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটল তাতেও কল্পনার আতিশয্য 

ছিল বটে, কিন্তু সে কল্পন। কিছুট। বাস্তব-ঘে'ষ1। বাঙ্ল! সাহিত্যে এই পাশ্চাত্তা- 

রোমান্টিসিজমের প্রভাব উনবিংশ শতকের কাব্য ও উপন্যাসে দেখ! দেয়। 

উপস্থাসে দেখতে পাই যে, ওপন্যাসিকের স্জনী-প্রতিভা একটি বিশেষ 

আদর্শকে ভাবালুতার মধ্যে দিয়ে গ্রহণ করতে চাইছে । সাহিত্যে এ্রতিহাসিক 

ও রোমান্টিক ছুটি ভিন্ন ধারা হলেও এঁতিহাসিক উপন্যাসে এই 
বোমান্টিসিজম্ ইতিহাসের যুগবৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে পারে। 
কাব্যের চেয়ে উপন্তাসেই রোমান্টিক লক্ষণ বেশী। কবি সমালোচক 
মোহিতলাল বলেছেন, “ইংরেজী সাহিত্যের সংঘাতজনিত এই নবীন চেতন 

সর্বপ্রথমে আমাদের সাহিত্যে যেখানে পরিপূর্ণ গৌরবে প্রোজ্জল প্রভায় প্রথম 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিল, তাহা পদ্য নয়__গগ্য, কাব্য নয়-_উপন্যাস। এযুগের 

সর্বশ্রেষ্ঠ রোমান্টিক লেখক-_বস্কিমচন্দ্র; তাহার উপন্তাসগুলিই এযুগের শ্রেষ্ঠ 
রোমান্টিক কাব্য, রোমান্টিক কল্পনার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন । রোমান্টিক 

সাহিত্যে থাকে জীবনের স্থখ-ছুঃখ বেদনার আদর্শ পরিকল্পনা। কবি-সমালোচক 

মোহিতলালের মতে “রোমান্টিক কল্পনায় আকাঙ্ষা যেমন অপরিমিত, তেমনই 
তাহাতে তৃপ্তি নাই। অসীম আকাজ্ষার অসীম অপরিতৃপ্থি-_বুকভাজ। 

বেদন1 ও নৈরাশ্রের স্থর, বিষাদ ব্যাকুলতা, মহৎ জীবনের ট্রাজিডি; আক্ষেপ 

ও অন্থশোচনা-_ইহাই রোমান্টিক সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট স্বর ।” রোমান্টিক 

সাহিত্যে আত্মভাবের (581915০0151528 ) প্রাধান্তই বেশী। এই দ্দিক থেকে 

বাস্তবতার সঙ্গে রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধ খুব বেশী নয়। বাঙলা 

.আহিত্যে মুকুন্দরাম থেকে এই রোমান্টিক লক্ষণ দেখ! দিলেও বাঙলা 
উপন্থাস প্রভৃতি পাশ্চাত্য রোমান্টিক সাহিত্যের অনুকরণেই রচিত হয়েছিল। 

বস্কিমও উপন্যাসের ভিতর দ্বিয়ে এই রোমান্টিসিজমের অবতারণা করেন। 
তার উপন্থাসে এই রোমান্টিসিজম্ কখনও কখনও অতিরিক্ত মাত্রায়ও প্রকাশ 
পেয়েছে । বষ্কিমের পুর্বে রচিত ভূদেবের 'এতিহাসিক উপন্যাস', টেকচাদের 

“আলালের ঘরের' দুলাল প্রভৃতিকে উপন্যাস বলা হয় বটে, কিন্তু এতে শুধু 



৩৩ৎ বাঙ্ল! সাহিত্য পরিক্রমা 

উপন্যাসের একট] অস্পষ্ট সম্ভাবনাই আছে, পুর্ণাঙ্গ উপন্তাম তাদের কখনও বলা 

যায়না । ভাষা, ভাব ও আঙ্গিকের দ্রিক থেকে বস্কিমের উপন্তাসগুলিই সার্থক 
উপন্তাস। 

এর আগে উপন্যাস কেন রচিত হয়নি তার কারণ খুঁজে বের করা খুব 

কঠিন নয়। ইংরেজ আগমনের পর থেকেই প্রথম এই উপন্াসের সন্ধান 
আমর] পাই । বিশেষত সাহিতো গগ্ভ-রীতি প্রবতিত হবার আগে প্রচলিত 

পদ্য-রীতিতে উপন্যাস রচনা সম্ভব নয়। বিশ্বপাহিতোও উপন্যাস আধুনিক 
কালের স্থষ্টি। গগ্য ভাষায় যখন যথারীতি লেখা শুরু হ'ল তখন থেকেই 

উপন্যাস রচনার সম্ভাবনা দেখা দ্িল। আমাদের জীবনের নানা সমস্যা 

রও স্পষ্ট হয়ে উঠছে ইংরেজ আগমনের পর থেকে । গল্পের ভিতর দিয়ে 

এসব প্রকাশ করার উপযুক 1010 বা কাঠামে! পাওয়1 গেল__উপন্যাস। 

ইংরেজি ধরণের রোমান্স রচনাও এই সঙ্গে আমরা পেলাম । 
বন্কিমের সাহিত্যে যে ব্যক্তিমতের পরিচয় ঘটে, তা ইংরেজি শিক্ষায় 

শিক্ষিত ব্যক্তির মত। এবং অপর দিকে যে রক্ষণশীলতার পরিচয় পাওয়া 

ঘায়-_-তাও এ ইংরেজিশিক্ষার মাধামে গণডে ওঠা বলিষ্ঠ যুক্তিনিষ্ঠার জন্যই । 
নিজের জাতির ও দেশের য। কিছু বৈভব তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় তিনি সচেতন। 

নিজের দেশের শান্ত্রমতকে তিনি পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখবার চেষ্টা করলেন । 

সাহিত্যে যুক্তিনিষ্ঠার অবতারণ1 থাকলেও হিন্দু সংস্কার তার মধ্যে এত 

বেশী ছিল যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাঁবিবাহ, বাল্য-বিবাহ-রোধ 

আন্দোলন, ব্রাহ্ম-আন্দোলন প্রভৃতির তিনি বিরুদ্ধতা করেছিলেন। সেখানে 

তিনি বিশেষ কোনো যুক্তি দেখাতে চেষ্টা করেন নি। বঙ্কিম যেমন একদিকে 

নিজের হিন্দুত্ব বজায় রাখতে চেয়েছেন অপর দিকে চেয়েছেন পাশ্চাত্য যুক্তি- 

নিষ্ঠাকে বজায় রাখতে । এই দুয়ের সংঘর্ষে বন্িমের রচনায় কোথাও গোড়া 

হিন্দুমানী, কোথাও প্রগতিশীলতা প্রকাশ পেয়েছে । কিন্তু সব মিলিয়ে বস্কিম 

যে এক জাতি, এক ধর্মের আদর্শে উদ্ধদ্ধ করছিলেন তা শেষপধস্ত তার 

হিম্ুজাতীয়তাবোধে পরিণতি লাভ করে; এবং হয়ত সে কারণেই সে ধুগে 

অপর ধর্মের প্রতি তার স্বভাবত বিদ্বেষ ভাব দেখ! দেয় । হিন্দু ধর্মের নিষ্কাম- 

ভাব, গীতার সর্বতাযাগী জীবনাদর্শকে তিনি জাতীর জীবনাদর্শরূপে বূপায়িত 

ক'রে দেখতে চান। তার উপন্াসে এই ভাবাদর্শ খুবই স্পষ্ট । 



বঙ্কিমচন্দ্র ৩৩১ 

উনবিংশ শতাবীর বাঙালী জীবনে পরাধীনতার বেদনা, জাতীয়তাবোধ, 
দেশপ্রেম যতই বেড়ে উঠুক ন! কেন, শিক্ষিত বাঙালী সমাজে তার আন্দোলন- 
আলোড়নের দ্রিক সম্পূর্ণ তা লাভ করতে পারেনি । সেষুগের শিক্ষিত বাঙালী 
পাশ্চাত্বা বুর্জোয়া! আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেও এখানে ইংরেজ-প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র- 

বাবস্থা ও আর্থনীতিক ব্যবস্থার মধ্যে অনুরূপ আদর্শ চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করতে 

পারেনি । আবার এরই সঙ্গে রয়েছে আমাদের অনগ্রসর জীবনের দোলাচল 

বৃত্তি। তবুও এটা ঠিক যে, নানা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে, নান] বিক্ষৌভ- 
বিদ্রোহের ভেতর দিয়ে জাতি একটা উজ্জ্রপ সম্ভাবনার পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। 

পাশ্চাত্য শিক্ষা অস্তত তার কষ্টিপাথরে নিজের জীবনকে কষে দেখবার যে 

স্যোগ দিয়েছিল তাতে শুধু জীবন-জিজ্ঞাসা নয়, বহু জীবনের বনুতর 
সমস্যার দ্িকও আমাদের সামনে ধরা পড়েছে । বঙ্কিম তাই নিয়ে হিন্দুপর্কে 

নতুনভাবে দেখবার চেষ্টা করেন। জাতির শোর্ধ-বীর্ধের মহিমাকে তুলে 
ধ'রে তাকে আরও উদ্দীপিত করার চেষ্টা করেন। ইংরেজের দুর্বল অন্থুকরণকে 

তিনি ঘ্বণার চোখে দেখতেন । “লোকরহস্” গ্রন্থে এ নিয়ে তিনি অনুকরণ প্রিয় 

ছুব্ল বাঙালীকে তীক্ষ বিদ্রপ করেছেন । তিনি বাঙালীকে তার হৃতগৌরব 

সম্বন্ধে সচেতন করে তোলার চেষ্ট। করেছেন । যা পুরানো তাকে অনেক সময় 

বোঝবার ভুলেই হয়ত মন্দ বলে মনে হয়, কিন্তু সতাই হয়ত তা মন্দ নয়__এ 
তিনি নান। যুক্তির দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন। জাতির এতিহ্ের প্রতি এই 

শ্রদ্ধা, এই দেশপ্রেমের উদ্বোধন, এই বলিষ্ঠ জাতীয়তাবোধ সমগ্রভাবে 

জাতির জীবনগঠনে অনেকখানি সাহায্য করেছে । দেশের দরিদ্র মধ্যবিত্ত ও 

চাষীদের সম্বন্ধেও তার সহানুভূতিশীল দৃষ্টি নিবন্ধ ছিল। কিন্তু দূর থেকে দেখার 
ফলে তাদের দরিদ্র জীবনের ছবিটি ততট। ফুটিয়ে তুলতে পারেননি । বিশেষত 
নিফ্ষাম হিন্দু ধর্মের এ্রতিহৃ-গৌরব তীকে হিন্দু রাজা প্রতিষ্ঠার কল্পনাতেই যতটা 
অভিত্ৃত করেছিল, বাঙালীর মাতৃভূমি প্রতিষ্ঠার কল্পনাতে ততটা করেনি। 

তবুও একথা অস্বীকার করলে চলবেন না যে, বস্কিম যে দ্বিধা-সংশয়ের মাঝে 
সাহিত্যক্ষেত্রে আবিভভূতি হয়েছিলেন এবং হিন্দু জাতীয়তাবোধ তাকে যে হিন্দুত্বের 

আদর্শান্রাগী করেছিল তার ওপরও তাঁর মানসলোক এবং জীবনবোধ একটা 
সংহতিকে চেয়েছিল! তার যেন বারবার একথাই মনে হচ্ছিল যে, বিপ্লবের 

সময় এখনই নয়। অথচ তখন তিনি আনন্দমঠের বিপ্লবী সঙ্ঘ দেখতে পাচ্ছেন 



৩৩২ বাঙলা সাহিত্য পরিক্রম। 

_দেবীচৌধুরাণীর শক্তিশালী ব্যক্তিত্বকে দেখতে পাচ্ছেন। এসব দেখেও এবং 
গ্রামের প্রত্যক্ষ দিককে বুঝতে পেরেও তিনি তার বিরোধিতা করেছেন । 

সমাজক্ষেত্রে যেমন তিনি স্ত্রীশিক্ষা, বিধবা-বিবাহ, বস্বিবাহরোধ প্রভৃতি 

সংস্কারের বিরোধিতা করেছেন-_রাজনীতিক্ষেত্রেও কিছু কিছু করেছেন। তিনি 
ভাবছেন সময় এলে সত্যই জয়ী হবে। ইতিহাস তাকে বলছে, যে পরিবর্তন 
অবশ্তস্তাবী, সেই পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে ৷ সাময়িক যা অন্যায়, অসত্য তার 

বিলোপ ঘটবে। কিন্তু এর বিলুষ্টি ঘটাতে মান্থষের যে কর্মশক্তির প্রয়োজন, 
যে চেষ্টার প্রয়োজন, কর্মযোগী বঙ্কিম তাকে গীতার মাধ্যমে দেখছেন । তিনি 

বলেন, নিষ্ষাম প্রচেষ্টাতেই জীবনের সার্থক মুক্তি। 

বিমিয়ে-পড়া আত্মবিস্থৃত বাঙালীকে আত্মসচেতন করে তোলার দায়িত্ব 

গ্রহণ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র । কিন্তু সে সচেতনতার জন্য জাতির যে শিক্ষা 

দীক্ষার দরকার, তার অত্যান্ত অভাব ছিল । তার সামনে যে ইতিহাস রয়েছে তাও 

বিকৃত। জাতীয় ইতিহাসকে গৌরবান্বিত করতে গিয়ে (বিশেষ করে হিন্দুর 
ইতিহাস ) ইতিহাসের স্বল্প মালমসল! নিয়ে তিনি রোমান্টিক উপন্যাস গড়ে 
তুললেন। দেশ ও জাতিকে সচেতন করতে গিয়ে তার হিন্দুহুলভ দৃষ্টিভঙ্গী 

অপরাপর ধর্মের প্রতি কটাক্ষও হেনেছে। জাতীয়তা যে ধর্ম, ভাষা গ্রভৃতির 
বাধাকে পেরিয়ে গিয়ে এক লক্ষ্যে পৌছাতে পারে বস্কিম সে জাতীয়তাবোধকে 
গ্রহণ করেননি । অন্যদিকে সম্ভবত ইংরেজের ওপর ক্ষোভ মেটাতে গিয়ে 

তিনি সবেমাত্র পরাজিত অভিমানী ক্লান্ত মুসলমান সমাজের প্রতিও ইঙ্গিত 
করেছেন। তবে বস্কিমের যুগে স্বাজাত্যবোধে উদ্ব,দ্ধ ও পরাবীনতার গ্লানিতে 

বাথিত হয়ে এবং ইংরেজ সাআাজ্যবাদের নিষ্নম দ্িক সম্বন্ধে সচেতন থেকেও যে 

অস্পষ্ট ও মৃছু প্রতিবাদ ঘোষণা-_এবং দেশী ও বিদেশী দৃষ্টিভঙ্গীর দোটানায় যে 

স্ববিরোধিতা__শুধু যে সম্ভব না, ত৷ নয়, স্বাভাবিকও বটে । আমাদের জাতীয় 
ইতিহাসের পাতা৷ উল্টালে দেখতে পাবো-_যে ভাবে ও যে পরিবেশের ভিতর 

দিয়ে আমরা এগিয়ে আসছিলাম, তার পরিবর্তনের ক্রম ব্যাহত হয়েছে ইংরেজ 

আবির্ভডাবে। এই ষে একট? সময়, যধন হিন্দুনুসলমান উভয় জাতি এক হয়ে 

মিলে দাড়াতে পারতো তাও নষ্ট হ'ল ইংরেজের ভেদনীতিতে । ইংরেজরা 

সাহিতা, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি সম্বন্ধে যেভাবে বলছে আমর! সে ভাবেই 

গ্রহণ করছি। আবার যখন তার বিকৃতি সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে উঠছি তখন তার 



বন্কিমচন্্র ৩৩৩ 

প্রতিবাদ করতে সাহস হচ্ছেনা । কারণ ষে প্রতিবাদ সম্মিলিত দেশবাসীর 

পক্ষ থেকে আসতে পারে, তাদের সেই সম্মিলিত শক্তির প্রকাশ এযুগে ততটা 
ঘটেনি। 

বঙ্কিম সমগ্রভাবে দেশ ও জাতির দুর্বলতা কোথায় তা বুঝতে পেরে 

ছিলেন। তাহলে প্রশ্ন উঠবে, তার প্রকাশভঙ্গীতে বৈপরীত্য কেন? তার 
উত্তর আগেই দিয়েছি । তবে কি বঙ্কিম প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন? এ প্রশ্ন 

অবাস্তর। সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমের দানের ভিতর দিয়েই দেখতে পাই তিনি 
জাতিকে পেছনে টানেননি। বরং তাঁর উপন্যাস, প্রবন্ধ, রস রচনা, 
সমালোচনা! সাহিত্য প্রভৃতির ভিতর দিয়ে নতুন ভাষ।, নতুন আদর্শ, ব্যক্তি- 

জীবনের নান! সমন্তা, সামীজিক সমস্যা, রোমান্টিকতার অবতারণা, সবই 
পেয়েছি। এর সঙ্গে রয়েছে তার নীতিবোধ। সাহিত্য ও সমাজক্ষেত্রে 
বন্ধিম জাতির উপদেষ্টা ও শিক্ষক হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছেন । বস্কিমের 

শক্তি মানুষকে পেছনে টানেনি বরং সমস্তাপ্রধান জীবনের প্রশ্নের উত্তর 

এবং তার চল্বার পথের সন্ধান দেবার তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন । 

হয়ত অনেক সময় রোমান্টিকতার আতিশষ্যে মানুষগুলিও বাস্তব সীম 
অতিক্রম করে গিয়েছে । সমালোচনায় অথবা গম্ভীর বিষয়পুর্ণ প্রবন্ধে মাঝে 

মাঝে তার সংস্কারবাদীমনের প্রকাশ ঘটেছে কিন্তু এ সত্বেও বস্কিমের 
পরিচয় এখানেই শেষ হয় নাই। বঙ্কিম জাতিকে দিয়েছিলেন স্বদেশমন্তর 
উপন্তাসের পথ খুলে দিয়ে তিনি জীবনের চলচ্ছবি দেখবার স্থযোগ এনে 

দিলেন বাঙালীকে। এতদিন ধরে জীবনের যে রোমান্টিক দিক সংস্কার 

চাপা পড়েছিল তাকে তিনি উদ্ধার করলেন, আবিষ্কার করলেন। জাতীয় 

আন্দোলনের যে ধার! বয়ে চলেছিল--তিনি তার বিশেষ কোনো প্রতিরোধ সৃষ্টি 

করেননি । তার ধারাকে তিনি নিরীক্ষণ করেছেন। যদি তার রচন। জাতীয়- 
মনোভাবের গ্রতিকৃলই হ'ত. তাহলে ভার উপন্যাস এবং অন্যান্ত রচনা আজও 
বেঁচে থাকতে পারতো না। তিনি চেয়েছিলেন বাঙালীর জাতীয়তাবোধ ও 

সমাজ-চেতনাকে জাগাতে । বাঙালীর অনৈক্যে তিনি ব্যথিত। কিন্ত তিনি 
দেশাত্-বোধে সচেতন হয়েও ইংরেজ-শক্কি সম্বন্ধে আরও সচেতন । দেশ 
এবং তার সমাজের একটা পরিবর্তনের আকাজ্ষা তিনি পোষণ করেন কিন্ত 

প্রকাশে সবি অঙ্পষ্টভং থেকে সেঁছে $ ভবে একখিক, সে যুগে ভুিতর জন্ 



৩৩৪ বাঙুল! সাহিত্য পরিক্রমা 

এতখানি চিন্তা, দেশের উন্নতিকল্পে এতট। বলা, বিজিত বাঙালীর বিক্ষুন্ধ মনের 

এতটা প্রকাশ খুব কম লেখকের মধ্যে পাওয়া যায়। বঙ্কিম জাতির সামনের 

দিকে এগিয়ে যাবার পথ তৈয়েরী করে দিয়েছিলেন। জাতিকে আত্মসচেতন 
করে তোলবার জন্য, দেশ ও কাল সম্বন্ধে সচেতন করে তোলবার জন্য 

যতখানি সে যুগের পক্ষে সম্ভব ও স্বাভাবিক ততখানিই তিনি বলেছেন । 

লক্ষিষমচত্ত্রেল্স লাহিত্যত্্টি 

পুর্বেই বলেছি, শিক্ষিত বাঙালীর স্বাজাত্য ও জাতীয়তাবোধ তার দৃষ্টি- 
ভঙ্গীতে একট] পরিবর্তন আনে । লেখাপড়া শিখে রাজপুরুষের কাছে 

অনুরূপ মর্যাদা না পেয়ে বাঙালীর ভূল ভাঙতে শুরু করে এবং এই আঘাতে 
তার সাহিতাও নতুন রূপ পেতে থাকে। সমাজ জীবনে যথোপযুক্ত মর্ধাদ! 

না পাওয়ায় একট। বিক্ষোভও দেখ! দিয়েছিল । তাই ইংরেজ শিক্ষায় শিক্ষিত 

হয়েও শিক্ষিত বাঙালী ধীরে ধীরে আত্মসচেতন হয়ে ওঠে । নিজের হারানো- 

স্বাধীনতার বেদন] ক্রমশই তার সাহিত্যে প্রকাশ পেতে থাকে । বিদেশীর 
কাছে সাধারণ দরিব্র মানুষের যে নিগ্রহ তা বস্কিমের চেয়ে দীনবন্ধুর রচনায় 

আরও স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। 

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম ইংরেজিতেই উপন্তাস রচন। শুরু করেন। প্রথম উপন্যাসটির, 

নাম [২1070179175 ড/16 (রাজমোহনের স্ত্রী) (১৮৬৪)। ইংরেজি 
উপন্তাসের রোমান্টিকতা তার উপন্যাসেও লক্ষিত হয় । তিনি বিষয়বপ্ত সংগ্রহ 

করেছেন আমাদের ইতিহাস থেকে, আমাদের পারিবারিক জীবন থেকে । 

'এই জন্য রোমান্টিসিজম্ তার উপন্তাসে দেশীয় রূপ পরিগ্রহ করেছে । তাঁর 

উপন্তাসে একদিকে ইতিহাসের গৌরবময় দিক, হিন্দুশাস্ত্রের নিফাম ও 
আধ্যাত্মিক দ্দিক, দেশপ্রীতির দিক প্রকাশ পেয়েছে, অন্ত দিকে পারিবারিক 

জীবনের ছন্দ-বিরোধ, নীতিবোধের দ্িকও রয়েছে । বঙ্কিমের এই আইডিয়া- 

গুলি মুখ্য হয়ে ওঠায় উপন্যাসের কাহিনী বর্ণনাক্ মানুষ -ও অন্তান্ত বিষয় 
অনেকসময় গৌণ হ'য়ে গেছে । উপন্তাসে রোমান্টিকতার আতিশধ্য অনেক- 
ক্ষেত্রে সহজ বাস্তবতাকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেতে দেয়নি । | 

উপন্ভাসের চরিত্রগুলি বাঙালী ন৷ হয়ে জীবস্ত আইভিয়! রূপে প্রকাশ 

পেয়েছে! রবীন্দ্রনাথ ব্ষিমচন্দ্র গ্রসঙ্গে শ্রীশ চন্দ্র মুমদারকে এক পত্রে লিখেছিলেন 



বস্কিমচজ্জের সাহিতাত্যি ৩৩৫ 

যে তিনি ণচজ্শেখর প্রতাপ প্রভৃতি কতকগুলি বড় বড় মান্ছষ এ*কেছেন 

( অর্থাৎ তার সকল দেশীয় সকল জাতীয় লোকই হ'তে পারতেন, তাদের মধ্যে 
জাতি ও দেশ কালের বিশেষ চিহ্ন নেই ), কিন্তু বাডাঙ্গী ঝআাকতে পারেননি” 

আবার প্রাচীন ইতিহাসের মানুষ নিয়ে তাকে ষে গল্প লিখতে হয়েছে তাতেও 

তিনি বাস্তববিমুখী রোমান্টিক মানুষই সৃস্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কথায় 
“যেখানে পুরাতন বাঙালীর কথ বল্তে গিয়েছেন, সেখানে তাঁকে অনেক 
বানাতে হয়েছে ।? 

ইংরেজিতে “রাজমোহন্স্ ওয়াইফ রচনার পর বস্কিমের প্রথম বাঙলা 
উপন্যাস হচ্ছে ছুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫ )। ইতিহাসের পটভূমিকায় উপন্তাসে 

মধ্যযুগীয় ছন্ব, শৌধ, বীর্য, শিভাল্রি, প্রতিহিংসা, প্রেম সবই আছে। প্রথম 

রচন। হিসাবে এই উপন্তাসখানি সার্থক । উপন্তাসের পরিবেশটি হচ্ছে মোগল- 

পাঠান-রাজপুত-বাঙালী পরিবেশ এবং তার মধ্যে এতিহাসিকতার সঙ্গে 

রোমান্টিকতার ঘন-সংযোগ ঘটেছে । ওসমান চরিত্রের মধ্যে মধাযুগীয় 
বীরাদর্শ লক্ষিত হয়। এই উপন্যাস থেকে দেশের প্রাচীন এতিহের এরশ্বর্য নিয়ে 

গদ্যরীতিতে গল্প বলার প্রচলন হ'ল। 'ছুর্গেশনন্দিনী” উপন্তাসের সঙ্গে স্কটের 
“আইভান হো” এবং ভূদেবের “অঙ্গুরীয় বিনিময় গল্পের সাপৃশ্ত লক্ষিত 
হয়। 

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তার “কপালকুগুল1” রচিত হয়। ক্ষীণ ইতিহাস জুড়ে দিয়ে 

বস্কিম এই উপন্যাসখানিকে কাব্যময় করে তুলেছেন। তৎকালীন সমাজৈর 

কুলীন ঘরের বিবাহিতা নারীর সার্থক ও সজীব চরিত্র বঙ্কিম এই উপন্যাসে 

অস্কন করেছেন। শ্যামা এ ধরণের চরিত্রের সার্থক দৃষ্টান্ত । কিন্তু উপন্তাসের 
মুখ্য বক্তবা অরণাছুহিতা, কাপালিক-প্রতিপালিতা কপালকুগ্ুলাকে নিয়ে। 

নির্জন অরণ্যবাসিনী, সংসার-অনভিজ্ঞা নারীর জীবনে মানব সমাজ কতখানি 

প্রভাব বিস্তার করতে পারে তাঁই নিয়ে আলোচনা করেছেন । মতিবিবি 

চরিত্রটি ঈর্ষ। ছন্দ ও ব্যর্থত। নিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কালিদাসের শকুন্তলা, 

সেকৃস্পীক্পরের মিরাগ্ডার সঙ্গে কপালকুগুলার সম্পূর্ণ না হলেও কিছুট। সাদৃষ্ঠ 

আছে। শিল্পচাতুর্ধের দিক থেকে “কপালকুগুলা” অনবদ্য । উপন্তাসধানিতে 

গ্রীক ট্রাজেডির প্রভাব আছে। নিয়তির অদৃশ্ত লিখন অনিবার্ধ ট্রাজেডির 

দিকে উপন্ভাসের কাহিনীকে টেনে নিয়ে গেছে । 
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ম্ণালিনী (১৮৬৯) উপন্তাসও এঁতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত হয়েছে। 

অবশ্থি শেষ-পর্যস্ত ইতিহাস গৌণ হয়ে গিয়ে এখানেও সেই প্রাচীন যুগের 
রোমান্টিক বপালেখ্যই প্রকাশ পেয়েছে। 

বঙ্কিম সম্পাদিত “বঙ্গদর্শন” প্রকাশিত হল ১৮৭২ গ্রীষ্টাকে। এই বঙ্গদর্শনের 

পৃষ্ঠায় বক্ষিমচন্দ্র উপন্যাস, প্রবন্ধ, সাহিত্য সমালোচনা, ইতিহাস, ভাষাতত্ব 
প্রভৃতির পরিবেশন শুরু করেন। বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব 

একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। বঙ্কিমের পর তার অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র, শ্রীশচন্দ্ 

মজুমদার, নবপর্ধায়ে রবীন্দ্রনাথ এবং বর্তমান পর্যায়ে কবি মোৌহিতলাল 

বঙ্জদর্শনের সম্পাদনা করেছিলেন । এই বঙ্গদর্শনেই বঙ্কিমের “বিষবুক্ষ” রচনা 

শুরু হয়। ইতিহানের পরিবেশ ছেড়ে বঙ্কিম এলেন সমাজ জীবনে-_- 

পারিবারিক ক্ষেত্রে । মানুষের জীবনের সহজাত সংস্কারের বাইরে কি 

করে মানুষ নিজেই জীবনে দ্বন্ব-সংঘাতের হৃষ্টি করে, বিবাহিত জীবনের 

প্রেম ছাড়া দূর্বল, বিকৃত প্রেমের পরিণতি কি ভীষণ বিষময় হ'তে পারে-__ 

নগেন্দ্র, স্ু্ধমুখী, কুন্দ, হীরা, দেবেন্দ্র প্রভৃতির চরিত্র স্ষ্টি করে তা দেখালেন 
এই বিষবৃক্ষ উপন্তাসে। উপন্তাসটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৩ গ্রীষ্টান্বে। তখনকার 

দিনে বিধবা-বিবাহের যে আন্দোলন চলছিল তার দুর্বল দ্িকট1] দেখানো ও 

তার উদ্দেশ্য ছিল। কি করে এবং কেন বিধবা নারী বিবাহিত জীবনে 

স্থখী হ'তে পারে ন। তার দৃষ্টান্তন্বপ আমর এই উপন্তাসে কুন্দকে পেয়েছি । 
অপরদিকে অশিক্ষিত নিম্-শ্রেণীর বিধব1 নারীর জীবনে নীতিবোধের অভাব 

কি বিপর্যয় ঘটাতে পারে তার পরিচয় আমরা হীর1 চরিজ্রে পেয়েছি এবং 

শাস্তির সংসার কি করে জীবনে অবৈধ তৃষ্ণার অতিচার গতিতে ভেঙে যায় 

তারও আভাস এই উপন্যাসে রয়েছে । বিষবৃক্ষ উপন্যাসে নগেন্দ্র, স্মুখী, 

কুন্দের চাইতে হীরা-দেবেন্দ্রই বেশী জীবস্ত হয়ে উঠেছে । নগেন্দ্র ও সু্যমুখীর 

পরিণামে মিলন ঘটলেও কুন্দের শোচনীয় মৃত্যুতে “বিষবৃক্ষণ ট্রাজেভিতে পরিণত 
হয়েছে । বহুবিবাহের বিরুদ্ধে বন্ধিমের দৃঢ় প্রতিবাদ শোন! না গেলেও 

তিনি, উপন্থাসে পরোক্ষভাবে বন্ু-পত্বীত্তবের বিপক্ষে ছিলেন বলেই মনে হয়। 
ইন্দিরা” প্রথমে বড় গল্প হিসাবে বঙগদর্শনে প্রকাশিত হয়। প্রায় পঞ্চম 

স্করণে (১৮৯৩) এসে এটি উপন্তাস আকারে বর্ধিত হয়। একটি নারীর 

হারানে! স্বামীকে খুঁজে বের করার কাহিনী নিয়ে এই উপন্তাস রচিত 
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হয়েছে, এবং ইন্দিরাই সমস্ত কাহিনী বলে যাচ্ছে । উপন্তাস হিসাবে ততটা 
সার্থক না হলেও গল্পের রসবস্তর তেমন অভাব ঘটেনি । | 

“যুগলাহ্গুরীয়* €( ১৮৭৪) জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল একটি 

বড়ো গল্প। এই গল্পে পুরানো যুগের রোমান্টিক পরিবেশকে তিনি টেনে 
এনেছেন । এক টুকরে! ছে'ড়া চিঠি ও ছুটো আংটিকে কেন্দ্র করে ছুটি 

নরনারীজীবন একটি রহস্তঘন পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে । এতে 

রহন্যময়তাঁ আছে বটে কিন্তু মানবজীবন-দ্বন্দের বিশেষ কোনো পরিচয় নেই। 

বস্কিমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাম চন্দ্রশেখর* প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ স্রীষ্টাব্ে | 

এখানে তিনি প্রণয়ের দ্বন্দ এবং পাপের বীভৎস পরিণামের চিত্র ফুটিয়ে 
তুলেছেন। অভিশপ্ত বাল্যপ্রেম যে সামাজিক সংস্কারের দিক থেকে 

বিবাহোত্তর জীবনে কিরকম অবৈধ রূপ লাভ করতে পারে তাও বলেছেন । 

পলাশীর যুদ্ধের কিছু পরে মীর কাশেমের আমলের পরিবেশে উপন্যাসখানি 
রচিত হয়েছে । এই উপন্তাসে সামস্ততান্ত্রিক যুগের আবহাওয়ায় গ্রাম্জীবন 

ও জমিদ্দারজীবন, অপর দিকে ইংরাজ রাজত্বের আরম্তক্ষণের এক অতফিত 

মুহূর্ত--তার ভেতর বাক্তিজীবনের থে ছন্ব-সংঘাত এবং তার যে অকল্যাণময় 
পরিণাম প্রভৃতি রয়েছে, তার আলোচনা করলে দেখি, ওপন্যাসিক বঙ্কিম 

এখানে যুগপৎ নীতিবিদ্ ও শিল্পী বঙ্কিম হয়ে উঠেছেন। এই উপন্যাসে 
পরাধীনতার বেদনাবোধের অস্পষ্ট ইঙ্গিত থাকলেও নিয়তি ও নীতিতত্বের 

ভারে তা নিতান্তই গৌণ হয়ে গেছে । 
চন্দ্রশেখর” উপন্যাসে ইংরেজ আগমনের পর বাঙালী তাদের কি চোখে 

দেখেছিল এবং সেই সঙ্গে বস্কিমের নিজেরও কি মনোভাব ছিল তার একটা 

পরিচয় পেয়েছি । চন্দ্রশেখর দরিব্র ব্রাহ্মণ কিন্তু মধাদদাোবোধ তার খুব বেশী। 

অথচ সংসার ও দাম্পত্য জীবনে সে একেবারে ব্যর্থ । শৈবলিনীর পাপের থে 

প্রায়শ্চিত্ত বস্কিম দেখিয়েছেন তাতে রোমান্টিক পরিবেশের মাত্র ছাড়িয়ে 

গেছে । গল্পের দিক থেকে মীরকাশেম-দলনী প্রসঙ্গ একটু অসঙ্গত এবং গৌণও 
বটে। এখানে বঙ্কিমের জ্যোতিষতত্বের প্রতি দৃবিশ্বীসের পরিচয় পাওয়া যায় । 

উপন্তাসখানি শুভপরিণামাস্তক হলেও ট্রাজেডিই তার প্রধান স্থর। এ ট্রাজেডি 

প্রধানত প্রতাপ-শৈবলিনীকে কেন্দ্র করে। এই সঙ্গে মীরকাশেমদলনী এবং 
পরোক্ষভাবে দাম্পত্যজীবনে ব্যর্থ চন্রশেখরেও এই শ্রাজেভি লক্ষিত হয় । 

২২ ্ 



৩৩৮ বাঙ্ল1 সাহিত্য পরিক্রম! . 

“রজনী, উপন্যাসখানির (১৮৭৭) শিল্পকৌশল একটু অন্য ধরণের । এও 
সামাজিক পটভূমিকায় রচিত। তবে অন্ধ নারীর জীবনে কি করে প্রেম সার্থক 
রূপ লাভ করতে পারে তার একটি সুক্ষ মনস্তাত্বিক ব্যাখ্য। দিতে চেয়েছেন । 

বন্কিম সাধারণত বিবাহিত জীবনের প্রেমের ঘন্বই দেখিয়েছেন । কিন্তু হুর্গেশ- 

নন্দিনীর আয়েষা ও রজনীতে কিছুটা ব্যতিক্রম আছে । হয়ত একজন মুসলমান 

রমণী এবং আর একজন অন্ধ ও অসহায় বলেই প্রাকৃ-বিবাহ প্রেম বর্ণনায় 

বঙ্কিমের আপত্তি ছিল না । এই উপন্তাসটি রচনায় বস্কিম 0011175-এর 701১6 

৬৬ 01021) 17 ৬৬1১106 এবং [5060128এর 70176 1250 00953 01 ০০010219611র 

5019 চরিত্রের কাছে খণী। উপন্যাসটির নায়ক নায়িকারা উপন্তাসের 

কাহিনীটি বলে গেছেন । বঙ্কিমের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতির 

গভীর জ্ঞানের পরিচয় এই উপন্তাসখানিতে পাই । লবঙ্গলতা এই উপন্তাসের 

হাল ধরে রয়েছে । রজনী-জীবনের যে প্রেম তাঁর অন্ধতা সত্বেও ঘটনা 

পরম্পরায় ও দ্বন্দ সংঘাতের ভিতর দিয়ে সার্ক পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে 

পারত, সেখানে শচীন্ত্রনাথকে মাছুলী ধারণ করিয়ে দিয়ে রজনীর প্রতি আকৃষ্ট 

করায় এবং রজনীকে সাধুর অলৌকিক চিকিৎসায় দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়ায় 

উপন্যাসের মুল উদ্দেশ্ত কিছুট। ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে মনে হয়। 

“রাধারাণী? ( বঙ্গদর্শন-_-১৮৭৫ খ্রীঃ) একখানি ছোট রোমান্টিক উপন্তাস। 

তাকে বড়ো রোমান্টিক গল্প বলাই যুক্তিযুক্ত । 
বস্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস 'কৃষ্ণকাস্তের উইল" প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ 

খষ্টান্ধে। সেযুগের বাঙালীদের মধ্যে উপন্তাসথানি বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। 

এটিও সামাজিক উপন্তাম। একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে উপন্তাসের 

বিষাদাস্ত ঘটনাবস্ত গড়ে উঠেছে । এখানেও বিধব1 নারীজীবনের সমস্যা 
আছে। বঙ্কিম এই উপন্যাসে সতী স্ত্রী, দ্বিধাজড়িত পুরুষ, নিয়তি, ব্ূপ- 

মোহ ও সে মোহের অকল্যাণকর পরিণাম সবই দেখিয়েছেন। এখানেও 

উপন্তাসিক বস্ধিম নীতিবিদ্ হয়ে উঠেছেন । রোহিণীর জীবন ব্যর্থ হ'ল। তার 

জীবনের পাপের জন্য সে যতট] দায়ী ততটা বা তার বেশী দায়ী তখনকার 
সমাজ। কিন্তু বঙ্কিম গোড়া থেকেই বিধবা রোহিণীর ক্লেদাক্ত মনের পরিচয় 

দ্বিয়ে গেছেন। গোবিন্দলাল জীবনে ব্যর্থকাম বা £950:8050 পুরুষ ; 

নিজের ছুর্বলতাকে সে আর কাটিয়ে উঠতে পারেনি । তাই শেষ পর্যস্ত 



বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য ৬৩৯ 

গেরুয়া বন্ত্র ধারণ করে সংসারজীবনের সংগ্রামশীলতাকে এড়িয়ে গেল। 
রোহিণী চরিজ্্র অঙ্কনে মাঝে মাঝে বঙ্কিমের সহাম্থৃভৃতিশীল মনের পরিচয়ও 

পেয়েছি । আবার পরক্ষণেই নীতির কঠোর শাসন রোহিণীর মৃত্যু অবশ্ন্ভাবী 

করেছে । গোবিন্দলালের বূপতৃষ্ণা মেটার পর বিতৃষ্কায় মন তার ভরে গেছে। 

এষে ভালোবাসা নয় তা সে বুঝেছে । কিন্তু ফিরে আসার আর উপায় নেই-_ 
তাই রোহিণীকে মরতে হল। কিন্তু তারপরও বঙ্কিম গোবিন্দলালকে আর 
ঘরে ফিরিয়ে আনতে পারলেন ন1। বঙ্ষিমের যুগের সমাজও ততটা বরদাস্ত 

করতন1। ভ্রমর একাম্তভাবে বাঙালী ঘরের বধূ, স্বামীর প্রতি তার অগাধ 
বিশ্বাস ও ভালোবাসা। কিন্তু অবিশ্বাস যখন এলো তখন তার মনোভাব সম্পূর্ণ 

বাঙালী মনোভাব নয়। অভিমান তাকে তিলে তিলে নিঃশেষিত করল। 

দ্িধাগ্রস্ত মন নিয়ে গোবিন্দলাল নিরন্তর সংগ্রাম করেছে-_কিস্তু জয়ী হতে 

পারেনি । এই চরিত্রটিতে ব্যক্তি প্রাধান্ত লাভ করেছে । কৃষ্ণকাস্তের 

উইল পরিণামে ট্রাজেভি। ভ্রমর, গোবিন্দলাল ও রোহিণী তিনটি চরিত্রই 

বার্থ হয়ে গেল। ভ্রমর ও রোহিণী মৃত্যুর ভিতর দিয়ে জীবনে শোচনীয় 

ব্যর্থতার অবসান ঘটাতে পেরেছে, কিন্ত গোবিন্দলাল বেঁচে থেকে প্রতিদিন 

দগ্ধ হয়েছে । সেদিক থেকে বিচার করলে গোবিন্দলালই উপন্তাসের সর্বাপেক্ষা 

ট্রাজিক চরিত্র । 
'াজসিংহ' (১৮৮২) এঁতিহাসিক উপন্তাস হলেও সর্বত্র ইতিহাস অক্ষর 

থাকতে পারেনি । রাজসিংহ উপন্তাসে বস্কিম আবার পুরানো ইতিহাসে ফিরে 

গেলেন । এই ইতিহাসপ্রিয়তার একটি কারণও ছিল । তিনি জানতেন বাঙালা 

জাতিকে ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত করাতে হবে। ইতিহাস নইলে তার 

কোনো পরিচয়ই থাকবে না। ভারতের পুরানো দিনের গৌরব ও তার 

বীর্ধবত্তার সঙ্গে পরিচয় না ঘটালে বর্তমান দিনের মানুষ কি করে পথ চলবে? 
তাই প্রয়োজন তার ইতিহাসের । রাজপুত শৌর্ধ-বীর্ধ নিয়ে রচিত রাজসিংহ 
উপন্তাসথানি বস্কিমের মতে যথার্থ এতিহাসিক উপন্যাস, যদিও আমাদের 

মতে ইতিহাসের মর্ধাদ! কিছুটা খর্ব হয়েছে । ভারতের ইতিহাসে একদিকে 

আলমগীর, অপর দিকে রাজনিংহ। মনে হয়, তার আদর্শের দিক থেক্ষে 

আলমগীর গৌণ । একটা দেশাত্মবোধের দ্বার] উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং জাতীয় গৌরব 
গাথার অবতারণ। ঘটিয়ে বঙ্কিম জাতিকে ইতিহাস-সচেতন করতে চেয়েছিলেন । 



৩৪? বাঙলা সাহিত্য পরিক্রমা 

'আনন্দমঠ উপন্থাসে (১৮৮২) আমরা বহ্থিমের দেশপ্রেম ও নিষ্কাম 

দেশ-সেবার আদর্শ, ধর্মবোধ প্রভৃতির পরিচয় পাই। এখানে উপন্যাসের 

কাহিনী কিছুট? সত্য হলেও গৌণ, মুখ্য হল তাঁর আদশ-_তার পরিকল্পিত 
ংগঠন বা সংঘ মারফত ম্বাধীনতার সংগ্রাম চালানো । এখানে তিনি সন্ন্যাসী 

বিদ্রোহের পটভূমিকায় উপন্যাস রচনা করেছেন । ওই সময়ে বাঙলা! দেশে 
যে ভীষণ দুভিক্ষ দেখা দিয়েছিল সেই দেশময় ছুভিক্ষের অরাজক বূপও 

বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দনঠে বেখিয়েছেন | 

কিন্ত কি করে ষে এসব ঘটছে তার যুক্তি বাঁ কারণপরম্পর1 দেখাঁননি, 

আনন্দমমঠের মানুষগুলো তাই মানুষ নয়ব_কেবল আদর্শ। শাস্তি চরিক্র 

ছাড়া আর কোথাও মাটির মানুষ পাওয়া যায় না। অথচ আনন্দমমঠ এমন 

একটি পটভূমিকায় রচন1! যেখানে সত্যিকার দরিদ্র, লাঞ্ছিত, দুভিক্ষপীড়িত 
মান্থষের সন্ধান পাওয়া যায়। মহ্েন্দ্-কল্যাণীর জীবনে এই ছুভিক্ষপীড়িত 

মধ্যবিত্ত বাঙালীর কিছুট! আভাস আছে । আনন্দমঠের সন্ন্যাসীরা সরকারের 

ধনসম্পদ লুঠ করে আর গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেয় । কিন্তু সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় 
তার লডাই করেও হেরে যায় উন্নততর শক্তির কাছে । এই উপন্াসখানি 

আমাদের জাতীয় আন্দোলনের গোড়ায় যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনা এনে 

দিয়েছিল। ধারাই তখন ইংরেজের বিরুদ্ধে বিপ্রবাত্মক কিছু করতে গেছেন 
তাদের কাছেই এই উপন্তাসখানি আদর্শস্বদূপ ছিল। মনে হয়, বিশেষ ভাবে 

হিন্কু বাঙালীদেরই আদর্শন্বর্ূপ ছিল। কারণ এখানে ইংরেজ শক্র হলেও 

বঙ্ষিম মুসলমানকেই দেশের শক্র বলে দেখিয়েছেন, এবং স্পষ্টভাবে 
সন্ন্যাসীদের দিয়ে ইংরেজদের প্রতি মিত্রভাবও প্রকাশ করেছেন । মুসলমান 
রাঁজ-শক্তির পরাজয়ে যেন এ সম্ভানদের কাজও ফুরালো । এই মনোভাব "দেবী 

চৌধুরাণীতেও' (১৮৮৪ ) দেখা যায়। ভবানীপাঠক যখন দেখল ষে ইংরেজ 
এসেছে-_তখন তার মতে রাজশক্তি প্রজাপুঞ্জের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করেছে, 
এর মুসলমানদের মতো আর অরাজকতা বিশৃঙ্খল আনবে না, তখন সে 

দন্থ্যবুত্তি ছেড়ে ধর দিয়ে হাসিমুখে দ্বীপান্তরে চলে গেল। 'দেবীচৌধুরাণী' 
্রফুন্ধ হয়ে ত্রজেশ্বরের সংসারে আবার প্রবেশ করল। এবং আরও ছুই সপত্ী 

নিয়ে দিন যাপন করতে লাগল । এখানেও বন্কিমের দেশপ্রেম নিষ্কাম ধর্মের 

আচ্ছাদনে ভারাক্রান্ত হয়েছে। প্রত্যক্ষ শক্রকে শক্র বলে তিনি ধরিয়ে 
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দিচ্ছেন না। 'দেবী* চরিত্রকে প্রথম যখন প্রফ্ল্প হিসাবে পাই তখন সে স্বাভাবিক 

দরিদ্র ঘরের মেয়ে। এই দারিদ্র্য তাকে স্পষ্টবাদিনী করে তুলেছিল। কিন্তু 

যখন সে নিষ্কামব্রত গ্রহণ করে দেবীচৌধুরাণী হ'ল তখন তার স্বাভাবিকতাও 

অস্পষ্ট হয়ে গেল। “দেবী”র আডালে প্রফুল্ল যেন দেখা দিতে চায় কিন্তু ধর্মাদর্শ 
তাকে বাধা দেয়। এই দিকটা! ছাড়া যেখানে বঙ্কিম পারিবারিক চিত্র 

একেছেন সেখানেই তার স্বাভাবিক চিত্রাঙ্কনের প্রয়াস পেয়েছেন । 

'সপীতারাম” উপন্তাসে (১৮৮৭ ) আমরা কয়েকটি মানুষের পরিচয় পাই। 

এই উপন্াসটি এতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত। কিন্তু এখানেও ইতিহাস 

গৌণভাবে এসেছে । এখানে শ্বাজাত্যবোধ, দেশপ্রেম প্রভৃতি সবই আছে। 

কিন্তু মানুষের স্খলন পতন কি করে দেশময় অরাজতা। বহন করে আনে তাও 

যেমন দেখিয়েছেন, তেমনই নীতির কঠোর শাসনকেও তিনি এড়িয়ে যাননি । 

সীতারামচরিত্র আলোচনা করলে দেখতে পাই যে, প্রবৃত্তির অন্ধবেগে 

সে ছুটে চলেছে জীবনের ট্রাজেডির দিকে । একদিকে তার নিজের দেশ 

ও দেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করার বিরাট দায়িত্ব, অন্যদিকে তার চিন্তবৃত্তির 

ত্বন্ব এবং কামনা বাসনা কণ্টকিত তৃষ্ণার্ত মন-__-এ ছু"ঘ়ের মধ্যে শেষেরটাই তার 

জীবনের ট্রাজেডির প্রধান কারণ। 

গোবিন্দলাল, অমরনাথ, সীতারাম এর দোষেগুণে মানষ । তারা জীবন- 

সংগ্রামে অদৃশ্ত নিয়তির কাছে বারবার হার মানছে। বন্ধিম তার প্রায় 

রচনাতেই নিয়তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন। সীতারাম 

উপন্তাসেও দেখতে পাই, অদৃশ্ঠ নিয়তির এবং ধর্মের বারবার জয়ঘোষণ1 করা 

হয়েছে, আর সেখানে মানুষ মেনে নিয়েছে পরাজয়। দেশদ্রোহীর শেষ পরিণাম 

কি দীড়ায় তার দৃষ্টান্ত পাচ্ছি গঙ্গরাম চরিত্রে। কি্তু সে পরিণতিও একটি 
ভবিষ্যদৃবাণীর দ্বার! নিদিষ্ট । সীতারাম উপন্যাসে বস্কিমের আদর্শ আর যাই 

থাক, উপন্তাসের ঘটনাপ্রবাহ জ্যোতিষতত্বের ভখিষ্দ্বাণীর অমোঘ নির্দেশেই 

ফেন বিষাদময় পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে। মনে হয়, বঙ্কিমচন্দজ্রের 

জ্যোতিষতত্ব ও ভবিষ।দৃবাণীর উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল। 

উপন্যাসের ভিতর দিয়ে বঙ্কিম ভারতবর্ষের বিভিন্ন কালের মাঙ্ছষের সঙ্গে 

আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। গল্পের মধো তিনি তার 'আইডিয়া, 

বা ভাবাদর্শকে এমনভাবে জুড়ে দিয়েছেন ষে অনেক উপন্যাস ঘটনাবহুল হয়েও 
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'আইডিয়া+-মুখ্য হয়ে উঠেছে । অনেক সময় উপন্যাসে “রোমান্সের, আতিশয্য 
বাস্তব সীম! অতিক্রম করে বহু দুরে চলে গেছে । কিন্তু সে যুগের সাহিত্যক্ষেত্রে 

যখন ভালো ফসল দেখ! দেরার সম্ভাবন! মাত্র দেখ! দিয়েছে তখন তিনি ষে 

ভাবাদর্শের অবতারণা করেছিলেন, জাতির জীবনে যে প্রেরণা এনে 

দিয়েছিলেন, দেশের প্রাচীন ও বর্তমানের গৌরবকে তুলে ধরার যে গুরুভার 
দায়িত্ব নিয়েছিলেন, উপন্তাসের মাধ্যমে ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবনের ম্বরূপটি 
তুলে ধরে বাঙালীর প্রাণে যে সাড়া জাগিয়েছিলেন, তাতে শ্রষ্টা ও পথঘ্রষ্ট 

হিসাবে বাঙল। সাহিত্যে তার শ্রেষ্ঠত্ব অনতিক্রমণীয়। যে সময় একদিকে 

ক্রান্ষ-আন্দোলন সমগ্র দেশ ও জাতিকে এক্যস্থত্রে বাধার €চষ্টা করছিল, 

সে সময় বঙ্কিম ভারতের এঁতিহাগৌরব, প্রাচীন সংস্কৃতির মহিমময় দিক) 

শৌর্ধবীর্ধের দিক বাঙালীর সামনে তুলে ধরে তাকে ম্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত 
করছিলেন। এই স্বাদেশিকতার আহ্বানে আর যাই থাক নাকেন, এটা 

ঠিক যে, সেকালের শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে তার যুগাস্তকারী সাহিত্য 
বিশেষ প্রেরণা এনে দিয়েছিল । 

বঙ্গদর্শন ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রচার” নামে একখানি পত্িকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 

ছিলেন । এই প্রচারে” সীতারাম, ধর্মতত্ব__অন্ুশীলন, কৃষ্ণচরিত্র প্রভৃতি 

প্রকাশিত হয়েছিল । উপন্তাঁস ছাড়। বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকাস্তের দঞ্চর ( ১৮৭৫ ), 

লোকরহস্ত (১৮৭৪ ), মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত (১৮৮৪) প্রভৃতি রচনা 
করেন। এই ধরনের রচনাগুলিকে রস-রচনার পর্যায়ে ফেলা যায়। ভাব ও 

ভাষার সহজ ও সরল প্রকাশ এই রচনাগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য । কমলাকাস্তের 

দগ্তর [0০ (00121০5র 400101655510185 ০1 90. 00100, 28627 রচনার 

আদর্শে লেখা। বঙ্কিম তখন সাহিত্যে যে বিশুদ্ধ ও শুভ্র হাস্যরসের অবতারণা! 

করেছিলেন পরের দিকে তার অন্থনরণে কয়েকজন লেখকও লিখতে চেষ্টা 

করেছেন। বঙ্ষিম তার রস-রচনাগুলির মাধ্যমে জাতির দুর্বলতা, জীবনের 
কুশ্রিতা, দুর্বল অন্ুকরণপ্রিয়তা প্রভৃতি নিয়ে তীত্র ব্যঙ্গ করেছেন। কিন্তু এই 
ব্যঙ্গের মধ্যে কোনে। ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নেই। জাতির তুলক্রটি দেখে তাকে 

শুধরে দিতে গিয়ে মাঝে মাঝে তাকে তিক্ত কথাও বলতে হয়েছে । অনেক 

সময় এই তূলভ্রান্তি নিয়ে কটু বিদ্রপও করেছেন। বাঙালীর ছুর্বলতার জন্য 

যেমন তিনি তিরস্কার করেছেন; তেমনই তাকে তিনি সঠিক পথে চলার 
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নির্দেশও দিয়েছেন । কমলাকাস্তের দ্চরে আফিমখোর কমলাকাস্তের আড়ালে 

থেকে বঙ্কিম সামা, দেশপ্রীতি প্রভৃতির আলোচনা করেছেন। 

এছাড়া বিজ্ঞানবিষয়ে “বিজ্ঞান রহস্য” (১৮৭৫ ) এবং প্রবন্ধসম্্রি নিয়ে 

“বিবিধ প্রবন্ধ'ও ( ১ম খণ্ড ১৮৮৭ সাল, ২য় খণ্ড ১৮৯২ খ্রীঃ) রচন1 করেন। 

বৈজ্ঞানিক তত্বগুলিকে সহজবোধা করে বলার চেষ্টায় তার কৃতিত্ব আছে। 

বিবিধ প্রবন্ধে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম, ইতিহাস, ভাষাতত্ব 

প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। বাঙালীকে পাশ্চাত্তা মতবাদের সঙ্গে 

পরিচিত করতে এগুলে ছাড়া তাঁর “সামা”ও (১৮৭৯ ) একখানি উল্লেখযোগ্য 

রচন]। পুর্বে সামা” নামে যে গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাতে “সাম্য ছাড়া 'বঙ্গদেশের 

কৃষক রচনা অংশও জুড় দেওয়া হয়। কৃষকেব হুঃখতুর্দশার দিক তার অজান। 

ছিল ন1। কিন্তু তার রচনায় এদের কথাঁও যেমন বলেছেন, তেমনই জমিদারদের 

কথাও সহানুভূতি নিয়ে বলেছেন। জমিদারদের চেয়ে তাদের কর্মচাবীদের 

অত্যাচারঈ যে বেশী ছিল সেটাই প্রমীণ করতে চেয়েছেন। জমিদারী-প্রথার 

সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বাঙলার রুষক প্রতিনিধি পবাণমণ্ডলকে সমাজের কাছে 

স্মরণীয় করে রেখেছেন । এই দোটান। ভাব বঙ্ষিমের যুগের পক্ষে নিতান্ত 

অন্বাভাবিক নয়। আলোচা যুগটাই স্ববিরোপিতার যুগ। এই স্ববিরোধিত। 
ছিল বলেই তাঁর নান। গলি ঘি ঘুরে, নান] বাধা ঠেলে আমরা আজকের 

দিনে আসতে পেরেছি । তবু৪ কি আজও এই ব্ববিরোধিতার শেষ হয়েছে? 

পাশ্চাত্তোর মিল, বেস্থাম, কৌতৎ (007906 ) প্রভৃতি পড়ে যে শ্ুক্ষ্ 

বিচার-বিশ্লেষণ এবং ঘষে যুক্তিনিষ্ঠার দ্বার] বঙ্কিম প্রভাবিত হয়েছিলেন, নিজের 

দেশ ও সমাজ, প্রচলিত সমাজধারা এবং ধর্মবোধে সেই পাশ্চাত্তা দষ্টিভঙ্গীকে 

প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেন । বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রচেষ্টার পরিণতি ধর্মতত্ব-_ 

অনুশীলন (১৮৮৮), কুষ্ণচরিত্র (১৮৮৬, বধিত ২য় সং ১৮৯২ ) রচন1। তিনি 
যেমন ধর্মতত্বকে যুক্তি দিকে প্রমাণ করতে চেয়েছেন তেমনই কৃষ্ণচরিত্রকে ও 

একটি বাস্তব ব্ূপ দেবার, তার অলৌকিক ও অবাস্তব অংশ বাদ দিয়ে তাকে 

আদর্শ ও সম্পূর্ণ মানবরূপে প্রতিষ্ঠিত করে তোলার চেষ্টা করেছেন। এমনি 

করে বহুকাল প্রচলিত একটি অবতার চরিত্রকে এতিহাসিক বুদ্ধি দিয়ে, যুক্তি 

নিষ্ঠ। দিয়ে মাচ্ুষ করে দেখাবার দৃঢ় বাসনায় যেভাবে তিনি বন্ধ প্রচলিত কষ্ণ- 

কাহিনীগুলিকে নির্মমভাবে বাদ দিয়েছেন এবং এই চরিত্রকে যতখানি 
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[081০9] (যুক্তিনিষ্ঠ) এবং 16৪] (বাস্তব ) করবার চেষ্টা করেছেন তাতে তাঁর 

যুক্তিনিষ্ঠ প্রগতিশীল মনেরই পরিচয় পাই। 
কি উপন্তাসে, কি সাহিত্যসমালোচনায়, কি তত্বালোচনায় বঙ্কিম 

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্ল! সাহিতাক্ষেত্রে একক ও অসঙ্গ' ছিলেন। জাতির 
প্রয়োজনে তাকে বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে অবিরাম লিখতে হয়েছে । যতটা 

আমাদের প্রয়োজন তার বেশী কিছুই তিনি বলতে যাননি । রচনার সর্বজ্রই 

আমরা বঙস্কিমের অপুর্ব শিল্প-সংঘমের পরিচয় পাই । ওপনিবেশিক সমাজে 
দ্বিধাজড়িত ও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত দেশপ্রেমিক বাঙালী সাহিত্য সাধকের সার্থক 

পরিচয় আমর! বক্ষিমচন্দ্রের মধ্যে পেয়েছি। 

ক্র অমমলামন্িক ও সল্লেল ল্মসিভাগন 

বাঙলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস প্রভৃতির অবতারণ। ঘটিয়ে সাহিত্যের 

মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। তার সময় থেকে এবং তার পরেও দেশাত্মবোৌধ 
এবং পাশ্চাত্ত্-আদর্শে উদ্বোধিত স্বাধীনতাবোধ শুধু উপন্যাসকে নয়, নাটক ও 

কাব্যকেও অনেকখানি প্রভাবিত করেছিল। বাঙলার শিক্ষিত ধনী ও মধ্য- 

বিত্ত সমাজ তখন নিজেদের পরাধীনত সম্বন্ধে বেশ সচেতন হয়ে উঠেছেন। 

দরিদ্র জনসাধারণের অসস্তোষ তখনকার সংঘটিত বিব্রোহগুলিতে আত্মপ্রকাশ 

করেছে। কিন্ত জাতির যে পরাধীনতার বেদনা! জেগে উঠেছিল এবং বিদেশী 

শাসকের শোষণের নিত্য-নতুন কৌশলের দ্বারা যেভাবে তার ব্যক্তিগত 
ত্বাধীনতা হরণ করা হচ্ছিল, তাতে দেশের শিক্ষিত সমাজও ধীরে ধীরে বিক্ষুব্ধ 

হয়ে ওঠে। এদ্দিকে গুপনিবেশিক শাসনকৌশল ষে ভাবে দেশবাসীকে 

নিজের ইতিহাস ও সংস্কৃতি থেকে অন্ধকারে টেনে আনবার চেষ্টা করছিল 

ত1 থেকে জাতিকে বীচাবার জন্ত, তাকে নিজের দেশ ও মানুষ, দেশের 

গৌরবময় ইতিহাস এবং সমাজের নানা সমস্যা ও সেই সমস্তার সমাধানের 
উপায় সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তোলার প্রয়োজন অনুভূত হয় কাব্য, উপন্যাস, 

নাটকে রোমান্টিসিজমের বাহুল্য সত্বেও একটা জাতীয়তাবোধের স্থচন! 

দেখা দেয়। এই জাতীয়তাবোধ সাহিত্যের এক এক স্তরে এক এক ভাবে দেখা 

দিয়েছে । কোথাও ইতিহাসের পটভূমিকায়, কোথাও শাসকের অত্যাচারে 

বিহ্ষুধ প্রজাসাধারণের প্রবল বিক্ষোভে, কোথাও এঁক্যবোধের প্রয়োজনীয়তায় 
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এই নব জাতীয়তাবোধ বিভিন্ন রূপে প্রকাশ ঘটেছে। দীনবন্ধু, বহ্ধিমচন্ত 
হেমচন্ত্র, নবীনচন্ত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ দাস প্রভৃতির কাব্য, নাটক, 
উপন্যাস রচনায় আমরা তার প্রমাণ পেয়েছি । সাহিত্যকে শুধু বিশুদ্ধ রস 
পরিবেশনের জন্যেই নয়, জাতির কল্যাণে নিজের দেশ, যে সমাজ ও শাসক 
সধ্যন্ধে সচেতন করে তোলার দায়িত্ব নিলেন লেখকরা, সাহিত্য তারও ভাব- 

প্রকাশের বাহন হ*ল। সবাইযে এই আদর্শে সাহিত্য স্থট্টি করে সার্থক 
হয়েছেন তা নয়, তবে তাদের আগ্রহ ও প্রচেষ্টা, সহানুভূতি ও ভাবপ্রকাশের 
সধত্ব প্রয়াস সত্যই প্রশংসনীয় । সে যুগে বসে প্রতিদিনকার পরিবর্তন 
হয়ত অনেকের চোখে পড়েনি, হয়ত এঁতিহামিক পরিবেশ এবং সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক কাঠামোর অবশ্তস্তাবী পরিবর্তন তারা বুঝলেও যথাযথভাবে 
ফুটিয়ে তুলতে পারেননি । তবুও তাদের এই যে নিষ্ঠা, এই যে জাতীয়তা- 
বোধ, এই যে দেশ প্রেম, এই যে মান্গুষের লাঞ্থনাকে লাঞ্ছনা বলে জানাঁ_সে 

যুগের বিচারে প্রগতির পরিপন্থী নয়। 
বঙ্কিমের সময় থেকে ধারা উপন্তাস রচনা করছিলেন তাদের মধ্যে 

বিশিষ্ট কয়েকজনের রচনার উল্লেখ করছি। ছুয়েকজন ছাড়া বেশীর ভাগ 

রচয়িতার মধ্যেই বহ্কিমের প্রভাব স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে। 

কালীকুষ্ণ লাহিড়ীর “রশিনারা” (১৮৬৯) উপন্যাস ভূদেবের অঙ্গুরীয় 

বিনিময়” গল্প অবলম্বনে এবং বঙ্কিমের রীতির অনুসরণে রচিত। এসময় থেকে 

এতিহাসিক উপন্তাস লেখার রেওয়াজ খুব চলেছিল। অবশ্ঠি সঙ্গে সঙ্গে 
বিশুদ্ধ রোমান্টিক ও নান! সামাজিক সমস্তা নিয়েও বিভিন্ন উপন্তাস রচিত 

হ'তে থাকে । 

প্রতাপচন্দ্র ঘোষের “বঙ্গাধিপ-পরাজয়+ ( ১ম খণ্ড, ১৮৬৯, ২য় খণ্ড, ১৮৮৪) 

অনেকটা বঙ্কিম প্রভাবমুক্ত। কিন্তু উৎসাহ ও প্রেরণ! নিশ্চয়ই বস্কিমের রচনা 

থেকেই পেয়েছেন। ইতিহাস অনুস্থত হ'লেও িঙ্গধিপ-পরাজয়” উপন্তাস 

হিসাবে খুব সার্থক হয়নি। মীর মশারফ হোসেন 'রত্ব'তী” (১৮৬৯) 

নামে একখানি উপন্যাস রচনা করেন। কিন্ত এ যুগের বন্ধিম-প্রভাবমুক্ত 

ওপন্তাসিকদের মধ্যে বেশী উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন তাঁরকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 

(১৮৪৫-৯১)। শরৎচন্দ্রের পূর্বে বাঙলার গ্রামা সমাজের মধ্যবিত্ত সংসার, তার 

নানা দ্বন্ব-সংঘাত নিয়ে সার্থক উপন্তাস রচগ্িতাদের মধ্যে তারকনাথ গঙ্গো- 
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পাধ্যায়ের নাম সর্বাগ্রে করতে হয়। তিনি সাহিত্যের একাস্ত রোমান্টিক 
পরিবেশ থেকে বাস্তব পরিবেশের মুখোমুখি এসে দ্ীড়িয়েছেন। তার বিখ্যাত 
উপন্তাস হচ্ছে -স্বর্ণলতা” (১২৮১১ ১৮৭৪ শ্বীঃ)। এ ছাড়া “হুরিষে বিষাদ» “অদৃষ্ট 

প্রভৃতির আখ্যানবস্তু ও বাঙালী সমাজের সাধারণ সংসারের ঘাত-প্রতিঘাঁতময় 

জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। সামাজিক দলাদলি আমাদের গ্রাম্য 
জীবনে কি যে ভীষণ বিপর্যয় স্থষ্টি করে তারও জীবন্ত ছবি তিনি একেছেন। 
এদিক থেকে তারকনাথ বক্ষিমের চেয়ে আরও একটু এগিয়ে এসে সাধারণ 
বাঙালী সমাজ-জীবনকে খু'টিয়ে দেখার চেষ্ট। করেছেন । উপন্তাস গুলিতে তার 
বাস্তব দৃষ্টির পরিচয় পাওয়] যায় 

বস্কিমের জোষ্ঠ ভ্রাতা সপ্তীবচন্দ্রও ( ১৮৩৪-৮৯) উপন্তাস এবং কয়েকটি 
বড়ো গল্প রচন। করেন। অবশ্ঠি সগ্তীবচন্দ্র তার ভ্রমণ কাহিনী এবং সরস 
প্রবন্ধাদির জন্যই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বঙ্কিমের পর তিনি বঙ্গদর্শনের 
সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার রচিত “রামেশ্বরের অনৃষ্ট' ও দামিনী'কে 

উপন্তাস বল। যেতে পারে,_-যদিও আঙ্গিকের দিক থেকে তাকে বড়ে। গল্প 
বলাই শ্রেয়। এই রচনাগুলি “ভ্রমর পত্রিকায় (১২৮১) প্রকাশিত হয়। 
এ ছাড়া ইনি কঠমাল ( ১৮৭৭ ), মাধবীলত। ( বঙ্গদর্শন__১২৮৫-৮৭ ), জাল 

প্রতাপটাদ (১২৮৯ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত) গুভৃতি রচন। করেন। তার 

'পাঁলামৌ” বঙদর্শনে প্রকাশিত হয় | বাঙ্ল! সাহিত্যে ভ্রমণ কাহিনী হিসাবে 
পালামৌর একটি বিশেষ স্থান আছে। সগ্ভীবচন্দ্রের রচনার প্রধান গুণ 
হ'ল--সরসতা ও সারল্য। তার রচনায় একটি দরদী মনের পরিচয় পাওয়! 
যায়। কিন্তু নিজে খুব গুরু গম্ভীর সাহিত্য সৃষ্টি করতে বসেননি। নইলে 
বন্কিমের চাইতেও তার প্রকাশভঙ্গী অনিন্যন্ুন্দর ছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 
“তাহার প্রতিভার এন্বর্ব ছিল, কিন্তু গৃহিণীপনা ছিকন। |” যদ্দি থাকত 

তাহলে ভাবের লালিত্য, এবং ভাষার চমৎকারিত্বের দিক থেকে তিনি 

বাঙল। সাহিতাকে উৎকর্ষের পথে আরও এগিয়ে দিতে পারতেন । 

রমেশচন্দ্র দত্ত বঙ্কিমের কাছ থেকে প্রেরণ পেয়ে উপন্তাস রচনা আরস্ত 

করেন। শুধু উপন্যাস নয়-_-শান্ত্র আলোচনা, সাহিত্য আলোচনা প্রভৃতিতে 

রমেশচন্দ্ের মৌলিক চিস্তাধারার সার্থক পরিচয় পাওয় যায়। তিনি এঁতি- 
হাসিক ও সামাজিক দুইরকমের উপন্তামই রচনা করেন। এ্রতিহাসিক 
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উপন্থাসে ইতিহাসকে বজায় রাখবার এঁকাস্তিক চেষ্টা সত্বেও মাঝে মাঝে শুদ্ধ 

রোমান্টিসিজমের বাহুল্যের আভাসও পাওয়া যায়। আবার কোনে। কোনো 
জায়গায় উপন্তাসের গল্পের চেয়ে ইতিহাসই প্রাধান্য লাভ করেছে। কিন্ত 

সেখানে যে রড 1৪005 0£ 017০ 22291150250 656 -21761010090121 এর 

ওপর “০15201%2 1078510986100এরও প্রয়োজন আছে, রমেশচন্দ্র তার 

সম্বন্ধে অনবহিত ছিলেন না। 

বঙ্কিমচন্দ্র যে মনোভাব নিয়ে এতিহাসিক উপন্যাস রচন। আরম্ভ করেন, 
রমেশচন্দ্রও সে মনোভাবের দ্বারা উদ্ধ,দ্ধ তয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসা- 

শ্রিত গল্প বলতে শ্িয়ে গল্পই বেশী বলেছেন-__আর রমেশচন্দ্র ইতিহাসের 

কথাই বেশী বলেছেন। বাঙালীকে প্রাচীন এঁতিহ সম্থদ্ধে সচেতন করতে গিয়ে 

তার এমন কোনো যুগান্তকারী ঘটন। পাওয়া গেল না অথব। পাওয়া? সম্ভব 

হলনা বলে বস্কিম যেমন অধিকাংশ বাঙলা বাইরের ইতিহাসকে অবলম্বন 
করেছিলেন রমেশচন্দ্রও তাই করেছেন । 

তবে ইতিহাস কি ভাবে উপন্তাসে অবিকৃত থাক উচিত তা তিনি তার 

উপন্তাসে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। রমেশচন্দ্রের এতিহাসিক উপন্যাস রচনায় 

তার দেশগ্রীত ও জাতীয়তাবোধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । উপন্তাসে চারণদের 

গাথার সংযোজনায় তার নিজের দেশের প্রতি সশ্রদ্ধ মনৌভাবেরই প্রকাশ 

পেয়েছে । রমেশচন্দ্র প্রথম “বঙ্গবিজেতা” নামে (১৮৭৪) ধতিহাসিক উপন্যাস 

রচনা! করেন। উপন্যাসের পটভূমিকা হচ্ছে আকবরের রাজত্বকাল। তার 

অন্যান্ত রোমান্স্প্রধান এঁতিগালিক উপন্যাস রচনার নিদর্শন হচ্ছে 

মাধবীকস্কন (১২৮৪), মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত (১২৮৫), রাজপুত জীবন- 

সন্ধ্যা (১২৮৬) প্রভৃতি । মাধবীকঙ্কন শাহজাহানের সময়ের কাহিনী-বস্ত 

অবলম্বনে রচিত । উপন্তাসধানিকে খাটি রোমান্সের পর্যায়ে ফেলা যায়। 

ওরংজীরব ও শিবজীর এতিহাসিক সংঘর্ষের কাহিনী অবলম্থনে “মহা রাষ্ট্র জীবন- 

প্রভাত” রচিত হয় এবং জাহাঙ্গীরের সময়ের কাহিনী নিয়ে “রাজপুত 
জীরনসন্ধ্যা রচিত হয়। 

এছাড়া তিনি “সংসার? (১৮৮২) ও “সমাজ? (১৮৯৪) নামে ছুখানি সামাজিক 

উপন্তাস রচন! করেন। প্রথমখানিতে বিধবা বিবাহের সমর্থন রয়েছে। 

দ্বিতীয়খানি প্রথমখানির পাত্রপাত্রীদের জীবন কাহিনীর সম্প্রসারণ। রমেশ 
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চন্দ্রের রচনায় জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশপ্রেম স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে । তিনি 

যেন সহাঙ্ছভূতিশীল মন নিয়ে জাতির দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলবার-_তাকে ' 

তার দেশ ও সমাজ সম্বন্ধে সচেতন করে তোলবার এবং সবার পাশে দাড়িয়ে 

একসঙ্গে চলবার অনুপ্রেরণায় সাহিত্য রচন। শুরু করেছেন । শুধু উপগ্থাসে নয়, 

সাহিত্য, ইতিহাস, শাস্ত্র-আলোচনাতেও এই ভাব লক্ষিত হয়। রমেশচন্দ্রের 

এঁতিহামিক উপন্তাসে ইতিহাসের সঙ্গে উপন্তাসের কাহিনীর সম্পর্ক বস্কিমের 
এতিহাসিক উপন্যাসের কাহিনী অপেক্ষা আরও একটু ঘনিষ্ট। সেদিকে তার 
উপন্যাসগুলি যথার্থ এঁতিহাসিক উপন্যাসধারার প্রায় কাছাকাছি গিয়ে) 
পৌচেছে। | 

এ সময়ের মহিল। ওঁপন্থাসিকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা ব্বর্ণকুমারী দেবীর 

নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । সম্পাদনা, নাটক, কবিতা এবং উপন্তাস 

রচনায় তাঁর কৃতিত্ব যথেষ্ট। ইনিও এঁতিহাসিক বিশুদ্ধ রোমান্টিক ও সামাজিক 

উপন্যাস রচনা করেন। ন্বর্ণকুমারী দেবী সংযুক্তা-পৃথ্ুরাজ কাহিনী নিয়ে 

“ীপনির্ববাণঃ (১৮৭৬), বু বিবাহ সমস্তা নিয়ে €কোরকে কীট» (১৮৭৭ ), 

রোমান্স্ধ্মী “ছিন্নমুকুল” (১৮৭৯), “মালতী” (১২৮৬) ও “কাহাকে ? (১৮৯৮) 

ইতিহাসাশ্রিত উপন্তাস, “বিদ্রোহ” (১৮৯০), “মিবাররাজ+ (১৮৮৭), “ফুলের মালা 

(১৮৯৪ ) এবং বাঙ্লার সমাজের অধ্ধুনিকতার সমস্তামূলক “ন্রেহলতা” 

(১২৯১) প্রভৃতি বহু উপন্যাস রচন। করেন। তার ভাব ও ভাষা অত্যান্ত সহজ, সরস 

ও মধুর। ন্বর্ণকুমারী দেবী অনেক ছোট গল্পও রচন। করেছিলেন। তার কাব্য 
রচনায় রোমান্টিক ভাব খুব প্রবল হয়ে উঠেছে। তিনি “কনে বদল», 
'পাকচক্র, "রাজকন্যা; প্রভৃতি কয়েকখানি নাটকও রচনা করেছিলেন । 

সিপাহী বিদ্রোহের সময়কে কেন্দ্র করে গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ “চিত্ত বিনোদিনী: 

(১৮৭৪।৭£ ) উপন্যাস রচন। করেন । বস্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুর্ণচন্তর 

মেধুম হী” 'শৈশব সহচরী, প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করেন। পুর্ণচন্দ্রের 'মধুম তীতে' 

ছোটগল্পের আদর্শ লক্ষিত হয়। 

ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তীর চন্দ্রনাথ” উপন্াসথানিতে (১৮৭৩) তৎকালীন 
কল্কাতার সমাজের নানা ক্রি-বিচ্যুতি ও ছুন্নীতির কথ। বল! হয়েছে। লেখক 
'মুরলা? ( ১৮৮০ ) উপন্তাসের ভূমিকায় ৷ বলেছেন তা বেশ আকধণীয়। তিনি 
বলছেন, 'আমাদ্িগের দেশী আচার-ব্যবহারের প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি রাখিয়া 
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বর্তমান-রুচি-উপযোগী একটি চিত্তহারী উপন্ভাস রচনা! করা অতিশয় দুরূহ 
জানিয়া, অনেকেই একমাত্র সাময়িক রুচির অনুরোধে ইউরোপীয় প্রথাসকল 
দেশীয় ঘটনায় সঙ্গিবেশিত করিয়াছেন; কিন্তু এ প্রকার অনুকরণে সত্োর 
বিশেষ অবমানন। হয় বলিয়া অসামাজিকতা ও অসাময়িকতা দোষ পরিশহারে 
বথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছি। ঘরের মাম্থষের প্রতিদিনকার স্থখছুঃখ 
বেদনাবোধের এবং এই দেশের মানুষের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার পরিচয়টুকু 
তিনি দিতে চান এটা তার উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু উপন্যাস রচনায় সে উদ্দেশ্য 
ততথানি সার্থক হয়ে ওঠেনি। 

দামোদর মুখোপাধ্যায় বহ্কিমের উপন্তাসের উপসংহার 'ভিসেবে “কপাল- 

কুগুলা"র পরিশিষ্ট “মৃন্ময়ী' ( ১৮৭৪ ), ছুর্গেশনন্দিনীর পরিশিষ্ট 'নবাবনন্দিনী বা 

আয়েষা” রচনা করেছিলেন । তাছাড়া তার “বিমলা,, “ছুই ভগিনী”, "শাস্তি, 

“সপত্বী” প্রভৃতি উপন্যাস এবং স্কটের 80106 ০% [.9:020)670000 ও কলিন্সের 

পড 010081) 1) ড/1)10,এর যথাক্রমে 'কমলকুমারী” এবং শশক্ুধসন। হন্দরী, 

নামে অন্থবাদ প্রকাশিত হয়। দামোদরের রচনায় বস্কিমের প্রভাব যথেষ্টভাবে 

বিদ্যমান । মাঝে মাঝে সে রচনা সরসতায় বঙ্কিমের যুগকেও ছাড়িয়ে চলে 

এসেছে । শিবনাথ শাস্ত্রী ঘমেজবো? € ১৮৭৯ ), “যুগান্তর (১৮৯৫), “নয়নতারা? 

(১৮৯৯), 'উমাকান্ত' (মৃত্যুর পর প্রকাশিত ) প্রভৃতি উপন্তাস রচনা করেন। 

বাঙলা সাহিত্যে তিনি “রামতন্থ লাহিগ্ড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ? (১৯০৪) 
ও 'আত্মচরিত” রচনার জন্য এবং সমাজসংস্কারক হিসাবেই বিশেষভাবে 

পরিচিত। 

অন্থিকাচরণ গুপ্ত সাহিতা ও ইতিহাস বিষয়ে গবেষণ] ছাড়া “কমলে-কণ্টক? 

'শাস্তিরাম”। রুষকসম্তান+, “পুরানো কাগজ” প্রভৃতি কয়েকখানি উপন্থাস 

রচনা করেছিলেন । কালীপ্রসন্ন দত্ত সিপাহীযুদ্ধের পটভূমিকায় “বিজয় 

(১২৯১) নামে একখানি উপন্যাস রচনা করেন। এতে 'তাতিয়া টোপি"র 

কাহিনী বণধিত আছে । তখনকার দিনে সিপাহী বিদ্রোহী সন্বদ্ধে প্রত্যক্ষ কিছু 

বলতে সাহস ন1 পেলেও অন্তত তার প্রকাগ্ডতা ও প্রচণ্ততাকে সবাই বিম্ময়- 

মিশ্রিত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে নেন। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ঠ 'পর্বতবাসিনী" 
(১২৯), “লীলা” (১২৯২), 'আরাতামা” প্রভৃতি রোমান্টিক উপন্যাস রচনা 

করেন। ইনি অনেকগুলি সার্থক ছোট গল্পও রচন। করেছিলেন। 
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চণ্তীচরণ সেন এই সময়কার একজন উল্লেখযোগ্য লেখক | তখনকার দিনের 

সাহিত্যে দেশাস্মবোধ, জাতীয়তাবোধের যে প্রকাশ আমরা! দেখতে পাই 

চণ্তীচরণ সেনের রচনা তার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। [0015 0205 
০:৪1%এর বাংলা অনুবাদ “টমকাকার কুটার+ (১২৯১) তাঁকে বাঙ্ল সাহিত্যে 

বহুকাল পরিচিত করে রাখবে । এছাড়া “মহারাজ নন্দকুমার? (১৮৮৫ ), 

'অযোধ্যার বেগম” (১৮৮৭), “ঝান্সীর রাণী” (১৮৯৫) প্রভৃতি রচনাও 

বিশেষ উল্লেখযোগ্য । “অযোধ্যার বেগম” প্রভৃতির প্রচার ইংরেজ শাসকরা 

বন্ধ করে দেয়। ইনি টলস্টয়ের গল্লেরও অনুবাদ করেন। চগ্ডীচরণ ইতিহাসের 

কাহিনীবস্ত অবলম্বন করেছিলেন। তিনি ইংরেজ আমলের অত্যাচার, 

নিপীড়নের ইতিহাসকেই গ্রহণ করেন। তার রচনা ম্বাদেশিকতার, 

স্বজাতিপ্রীতির মহিমায় ভূষিত। 
বাঙলার পল্লীজীবন নিয়ে শ্রশচন্দ্র মজুমদার কয়েকখানি উপন্যাস রচনা 

করেন। তার মধ্যে “শক্তি কানন? (১৮৮৭), “ফুলজানি' (১৮৯৪), “বিশ্বনাথ, 

(১৮৯৬) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । শ্রীশচন্দ্রের রচনায় গ্রাম্যজীবনের রোমান্টিকতা।, 

তার শাস্ত পরিবেশ সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে । মানুষের জীবনের স্থখছুঃখ, 

বেদনাবোধের ছবিই তিনি বিশেষভাবে এঁকেছেন । রবীন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্রের 
রচনার খুব অনুরাগী ছিলেন। তিনি একটি পত্রে তাকে লিখেছিলেন 

আপনার লেখা আমার খুব ভালো লাগে । ওর মধ্যে কোন রকম নভেলি 

মিথ্যা ছায়! নেই ।+ কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে 'বিরল মিলন হাসি কাম! নিয়ে ষে 

মানব জীবন আোতের' ছবিটি তার রচনায় দেখতে চেয়েছিলেন শ্রীশচন্দর 
তার শেষ রক্ষা করতে পারেননি । শ্রীশচন্দ্র "বঙ্গদর্শনের সম্পাদনাও 

করেছিলেন । 

চ। বাগানের কুলীদের সমস্তাঁময় জীবন নিয়ে এসময় থেকে নানাক্মণ 

আলোচনার মাধ্যমে কিছু প্রবন্ধ, বড় গল্প, নাটক প্রভৃতি রচিত হয়। তার 

মধ্যে যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের "চা কুলীর আত্মকাহিনী” উল্লেখযোগ্য । এ 

ছাড়া আরও অনেকে এতিহাসিক, সামাজিক, পারিবান্সিক উপন্যাস রচনা 

করেছিলেন। নিছক কাল্পনিক, ইতিহাসাশ্রিত, সামাজিক, নীতিধর্ম- 
বোধাত্মক বিষয়বন্তই এদের অবলম্বন ছিল। রচন। হিসাবে খুব সার্থক না 
হলেও এদের সাহিত্য ও সমাজকে সমৃদ্ধ করার, দেশের গৌরব প্রতিষ্ঠা 
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করার, স্বাজাতাবোধ জাগিয়ে তোলার এঁকান্তিকতা সত্যই প্রশংসনীয় । 
উমা” “রূপলহরী" রচয়িতা পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়, “বিমাতা না রাক্ষসী,, 
'পদ্সিনী" প্রভৃতি রচয়িতা হারাণচন্দ্র রক্ষিত, এবং জনপ্রিয় ডিটেকটিভ উপন্থাস 

রচঘ্িতা পাঁচকড়ি দে প্রভৃতি এযুগের বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। 

হল ছিন্ন 

এ সময়ে রসাত্মক রচনা এবং গ্রবন্ধাদিপুর্ণ গছ্য সাভিতোরও আবির্ভাব 

ঘটে। সেষযুগের নব্য বাবুদের ইংরেজিয়ানা, কেবাণী জীবন, কবি জীবন, 
ত্রাহ্মপর্মীবলদ্বী ব্যক্তির গল্প প্রভৃতি রস-রচনার বিষয়বস্তু হিসাবে দেখ! 
দিয়েছিল । সাহিত্যে 92৮15 এই সময় থেকে সার্থকভাবে শুরু হয়। এরকম 
রচয়িতাদদের মধ্যে সর্বপ্রথম নাম করতে হয় উন্ত্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের। এর 

কিল্পতরূ, এক ব্যঙ্গমূলক উপন্তাস বলা যেতে পারে। এই উপন্যাসে মুখ্যত 
ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদের আক্রমণ করা হয়েছে । ষোগেন্দ্রন্দ্র বস্থর “মডেল 

ভগিনী” €( ১৮৮৬-৮৮), ণচিনিবাস চরিতামৃত” (১৮৯০ ), “বাঙালী চরিত: 

(১২৯২-৯৩) প্রভৃতি ব্যঙ্গ রচনা হলেও পরোক্ষভাবে উপদেশাত্মক | 
যোগেন্দ্রচন্দ্র শশ্রশ্ররাজলক্ধী? নামে একখানি রোমান্টিক উপন্তাসও রচন! 

করেন । বাঙালীজীবনের ছবি তার উপন্তাসথানিতে সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে। 

কোন এক অজ্ঞাতনামা লেখকের “ম্থরলোকে বঙ্গের পরিচয়” গ্রন্থে বাঙলা 

সমাজ ও সাহিত্যের ব্যঙ্গাত্মক আলোচনা আছে । লেখক যে মধুস্থদ্রন, বস্থি মন্ত্র, 
হেমচন্দ্রের প্রতি বেশ বিরূপ ছিলেন তার পরিচয় এই গ্রস্থে পাওয়] ষায়। 

এ যুগের রূপকথা ও হাস্ত কৌতুকপুর্ণ রস-রচনার শ্রেষ্ঠ লেখক হচ্ছেন 
'ত্রলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। অদ্ভুত কল্পনা শক্তি ও ভাব প্রকাশের মধুর 

সারল্য তাঁর রচনাগুলিকে বিশিষ্টতা দান করেছে । উনবিংশ শতাবীতে 
এরুকম রচন। সত্যিই ছুর্লভ। তাঁর রচিত কেস্কাবতী; (১২৯৯) উপন্যাসখানি 

ইংরেজি 4£১11০210. ড/০০610এর আদর্শে রচিত। ফুরোপে হান্স্ 

এ্যাগ্ডারসন যেমন তার রচনায় একটি সম্ভব-অসম্ভব কল্পনাময় রূপকথার রাজ্যের 

সিংহদ্বার খুলে দ্রিয়েছিলেন ভ্রৈলোক্যনাথও তেমনি কঙ্কাবতীতে মধুর হাস্য- 

কৌতুকের মাধ্যমে একটি অপুর্ব রসাপ্নুত সাহিত্য স্থষ্টি করেছেন। “কঙ্কাবতী, 

শিশুপাঠ্য রচনা হিসাবে আজও নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। 
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ত্রিলোক্যনাথ “ভূত ও মানুষ” নামে একখানি গল্পগ্রন্থ প্রকাশ করেন। তার 
ভূতের গল্প পরবর্তীকালে অনেক লেখকের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। 
বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ হাস্তরসাত্মক গল্প রচয়িতা রাজশেখর বন্ধ মহাশয়ের গল্পেও 
ত্রেলোকানাথের কিছুট। প্রভাব আছে বলে মনে হয়। এ ছাড়া তিনি 

ফোক্ল দিগম্বর” মুক্তামালা,, “ময়না! কোথায়! “ভমরুচরিত” প্রভৃতি 

ব্যঙ্গাত্মক রোমান্টিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন। কিন্তু তার সার্থক রচন! 

হচ্ছে কৌতুকরসপুর্ণ গল্পগুলি। ত্রেলোক্যনাথের রচনায় বস্কিমের প্রভাব 

নেই। এই রচনা একান্তভাবে তারই মৌলিক রচন1!। বাঙালী পাঠক- 

গোষ্ঠীর স্হৃদমতা ও সাহিত্য-ওঁস্থক্যের অভাবে আজ ভ্রেলোক্যনাথের 

রচন। প্রায় সবাই বিস্বত হতে বসেছে। 

চোট গল্জেক্ আ্তুন্ন 

বাঙলা! সাহিত্যে সার্থক ছোট গল্পের আবির্ভাব রবীন্দ্রনাথের হাতেই 
ঘটেছে । তাঁর আগে ছুয়েকজন ছোট গল্প রচনা করেছেন, তবে এই রচনার 
আদর্শ রবীন্দ্রনাথ থেকেই প্রবতিত হয়। ছোট গল্পের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে, 
বক্তব্য বিষয়ের রসঘন সংক্ষিপ্ত দ্রিকটি। এতে উপন্যাসের মতো! অবাধ গতি- 

মুক্তির স্থযোগ নেই, জীবনের একটি বিশেষ ক্ষণকে অল্পপরিসরে সার্থক করে 
ফুটিয়ে তোলাই ছোট গল্পের প্রধানতম দায়িত্ব। ছোট গল্পের শেষে একটি 

9900670 121]. বা আকম্মিক ধাক্কা পাঠকের মনকে অভিভূত করে। 

উপন্যাসের মতোই ছোট গল্পগ আধুনিক কালের স্থষ্টি। প্রাচীন যুগে 
হয়ত সংস্কৃতগ্রস্থ, বৌদ্ধগ্রন্থে, বাইবেলে ছোট গল্লের কিছুটা! আভাস থাকলেও 

' যথার্থ ছোট গল্পের আবির্ভাব খুব বেশী দ্রিনের নয়। ফুরোপে ব্যাল্জাক্, 

মেরিমে, পুশকিন, দোদে, মোপাসা, শেহভ্ প্রভৃতির হাতে ছোট গল্প ধীরে 
ধীরে সার্থক দূপ পেতে থাকে । উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আমাদের 
দেশে রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে ছোট গল্প সার্থক রূপ লাভ করে। 

ছোট গল্পে কল্পনার রঙ. ফলানোর তেমন অবকাশ নেই। বাস্তব 
অভিজ্ঞতাই ছোট গল্পের প্রধান অবলঘ্বন। বাঙলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের 
আগে যে সব ছোট গল্প পাই তার কিছু কিছু উপদেশাত্মক গল্প, আর কিছু 

ছুচ্ছে উপন্যাস আকারে ছোট গল্প। বিদ্যাসাগর" মহাশয়ের ব্র্ণপরিচয়ের 



স্বামী বিবেকানন্দ ৩৫৩ 

ভূবনের গল্প, হিতোপদেশের গল্প গ্রভৃতি উপদেশাত্মক গল্প । ১৮৭৭ খ্রীষ্টাষে 

হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ব, শশিচন্দ্র দত্তের 8195 04 ০:৪এর “উপন্তাস মালা” নাম 

দিয়ে অন্থবাদ করেন। সঞ্ভীবচন্দ্রের দামিনীকে? বড়ো গল্পই বলা যায়। এর 
আগে রামরাম বন্থুর “লিপিমালায়, কেরীর “ইতিহাস মালায়” মৃত্যুপ্তয়ের 
প্রবোধ চন্দ্রিকায়' কিছু কিছু ছোট গল্পের দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। কিন্তু 
বাঙলা সাহিতো ছোট গল্প একটি বিশেষ ধার! হিসাবে দেখা দিচ্ছে 
রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প থেকে । 

অন্তান্ত গছ্যরচনা, সাহিত্য সমালোচনা, ধর্মতত্ব, ইতিহাস এবং অন্যান্য 

বিষয়ে আলোচনা প্রভৃতিও এযুগে চল্তে থাকে । অবশ্তঠ এ ধরনের রচন। 
আগেও রচিত হয়েছে । রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজ- 

নারায়ণ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিম প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখেছেন, 

কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির বিষয়ও পুর্বে আলোচন1 কর! হয়েছে। 

কেশবচন্দ্রের আচার্ধের উপদেশ, সেবকের নিবেদন, জীবন বেদ প্রভৃতি সার্থক 
গছ্ঠ রচনা । কেশবচন্্র ম্ুলভ সমাচার” এবং “নববিধান? নামে ছখানি সংবাদপত্র 

পরিচালনা করতেন । এই পত্রিকাগুলিতে তাঁর অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয়। এ ধরনের রচয়িতা হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
রাজরুষ্ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয় সরকার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রজনীকান্ত গুপ্ত, 

যোগেন্দ্রনাথ বিছ্যাভৃষণ, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ষোগীক্্রনাথ বস্থ, চণ্ডীচরণ 

বন্দ্যোপাধ্যায়, মীর মশারফ হোসেন, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, 

ঠাকুরদা স মুখোপাধ্যায়, গিরিজা প্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 

স্বাক্ষী ভ্রিন্েক্গান্নম্ছি 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দ্বিকে স্বামী বিবেকানন্দকে আমর! পাচ্ছি। 
বাঙলার সমাজজীবনে কার্যোৎসাহ, বলিষ্ঠ চিস্তাশীলতা ধারা এনেছিলেন তাদের 
মধ্যে বিবেকানন্দ অন্যতম । বিবেকানন্দ ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। 

পাশ্চাত্যের রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, ইতিহাস সম্বন্ধে তার গভীর জ্ঞান 
ছিল। এবং মাঁনবসমাজের ইতিহাসের ধারার যে অবশ্ভভাবী পরিবর্তন 

ঘটবে-_সে পরিবর্তন কোন অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক পটভূমিকায় ঘটবে 
৩ 



৩৫৪ বাঙলা সাহিত্য পরিক্রমা 

তাও তিনি তীক্ষু বিশ্লেষণী দৃষ্টির ছারা বুঝতে পেরেছিলেন । স্বামীজি বাঙালী: 
জীবনের পরাধীনতার অপমান, তাঁর হৃতগৌরবের গ্লানি সম্বন্ধে যেমন সচেতন 
ছিলেন, তেমনি তার দ্বিধাবিভক্ত সমাজ-ব্যবস্থার দুর্বল দিক, তার নিক্কিয় ও 

নিশ্চেষ্ট জীবন সম্বদ্ধেও সচেতন ছিলেন । নিজে যেমন নিয়মকে জীবনে কঠোর- 
ভাবে পালন করতেন তেমনি সবাইকে সেভাবে পালন করাতে চাইতেন। 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনায় পাশ্চাত্যের কর্মচঞ্চলদ্িক ও সাত্রাজ্য-লিগ্মার 

ভোগাতুর দিক_এই ছুদিকই তিনি লক্ষ্য করেছিলেন । আমাদের পুরানো 
কুসংস্কারপুর্ণ সমাজ-ব্যবস্থা না ভাঙলে এ জাতির উন্নতি কখনই হবনা, 

কখনই সে এক্যবোধ নিয়ে সামনে এগিয়ে চলতে পারবেনা--এও ঘেমন 

বুঝেছিলেন তেমনই বিভিন্ন দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতির ক্ষেত্রের 

একমাত্র এতিহাসিক পরিবর্তনও যে সংঘটিত হচ্ছে--তাকে শুধু যে তিনি 
বুঝেছিলেন তা নয়-_-সাদর আবাহনও জানিয়েছিলেন | কিন্তু এই চিন্তা ও কর্ম- 
ক্ষমতার মিলন সত্বেও শেষপধন্ত হিন্দু-ভারতের জাতীয় আদর্শ, ত্যাগের আদর্শ 

প্রভৃতি এসে তার চিন্তাধারাঁয় একটি ঘন্দের সুষ্টি করে। একদিকে “বর্তমান 

ভারত” প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তয*, পরিব্রাজকে'র রচয়িতা বিবেকানন্দ সেই সঙ্গে 
আধ্যাত্মিক অনুভূতির ছারা প্রভাবিত সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, একদিকে পাশ্চাত্য 

শিক্ষায়, সভ্যতায়, ইতিহাসে অনুপ্রাণিত, হ্বাজাত্যবোধ ও দেশগ্রীতিতে 
উদ্ধদ্ধ নরেন্্রনাথ__আর জীবনের শেষ মীমাংসার অধ্যাত্মলোক স্থজনেগ্ষ, 
ত্বামী বিবেকানন্দ ৷ বিবেকানন্দ মর্মে মর্মে অনুভব করেন-_'আপনার লোকের 
একটি রূপ থাকে, তেমন আর কোথাও দেখা যায় না-(পরিত্রাজক)। ভগ্ন 

মৃন্ময় প্রাচীর জীর্ণাচ্ছাদ, দৃষ্টবংশ কংকাঁল কুটারকুল, ইতন্ততঃ শীর্ণদেহ-ছিন্নবসন 
যুগ-যুগাস্তরের নিরাশাব্যপ্িতবদন নরনারী, বালক-বালিকা* এই যে ভারতের 
বূপ-_এ রূপ তাকে স্বদেশ সম্পর্কে সচেতন ও ব্যথিত করে তোলে। এ শ্ধু 
কথার কথা নয়, তিনি যে তাকে মর্ষে মর্মে উপলব্ধি করেছেন ত। তার রচনায় 
স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ম্বাজাত্যগর্ের আরও নিদর্শন পাই তার এই বলিষ্ঠ 

প্রশ্নে, “তৃমি ইউরোপী, কোন্ দেশকে কবে ভাল করেছ? অপেক্ষাকৃত অবনত 

জাতিকে তোলবার তোমার শক্তি কোথায়? যেখানে ছুর্বল জাতি পেয়েছ, 

তাদের লমূলে উৎপাটন করেছ, তাদের" জমিতে তোমর! বাস করছ, তারা 
একেবারে বিনষ্ট হযে গেছে। তোমাদের আমেরিকার ইতিহাস কি? 
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তোমাদের অস্টে,লিয়া, নিউজিলগু, প্যাসিফিক দ্বীপপুঞ্জ, তোমাদের আফ্রিক?” 

"নিজেদের সভাতায় উচ্চাদর্শে গর্ব করে বলেন, “ইউরোপের উদ্দেশ্ট-_-সকলকে 
নাশ কোরে, আমরা বেঁচে থাকবো । আধর্দের উদ্দেশ্ট-সকলকে আমাদের 

সমান করবো, আমাদের চেয়ে বড় করবো ।৮ পিরিব্রাজক* বইটিতে স্বামী 

বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য দেশ ও তার ভাবধার! সম্বন্ধে, তার অর্থনীতি ও 

রাজনীতি, সামাজিক রীতি-নীতি সম্বন্ধে যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাই তা 
যথার্থই প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী । এখানে তীর সেই স্বাজাত্যবৌধ ত আছেই, 
আর আছে বিভিন্ন জাতির রাজনীতিক ও সামাজিক জীবনযাত্রার সবত্ব 

বিশ্লেষণ প্রচেষ্টা এবং বর্তমান ও আগামী দিনের জনসাধারণ, কৃষিনীতি, 

শ্রমজীবীদের প্রতি অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধা । তিনি নিঃস্বার্থ কর্তব্যপরায়ণ শ্রমজীবীদের 

উদ্দেশ্ট করে বলেন,_-“ভারতের চির-পদদলিত শ্রমজীবি !_তোমাদের প্রণাম 

করি। (পরিত্রাজঙ্ক) তিনি মাফিন গণতন্ত্রকে তার শ্রদ্ধ। জানিয়েছিলেন। 

অবশ্টি তখনকার মাঞ্চিণ গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানে? শুধু সাত্রাজ্যবাদী- 
শোষণের বিপরীত গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধ। দেখানেো।। তাই তিনি দেখেছিলেন 

আমেরিকায় 'দুঃখী গরীব স্থান পায়, আশ্রয় পায়; এরাই আমেরিকার 

মেরুদণ্ড তিনি জানতেন, কাটি কোটি গরীব নীচ যারা, তাঁরাই হচ্ছে 

প্রাণ। আর বড় লোক, ধনী প্রভৃতি দ্রেশের বাহার। এই গরীবরাই 

একদিন নান। বাধা-বিদ্বকে অতিক্রম করে জীবনের সার্থকতাঁর পথে এগিয়ে 

যাবে_-এট! তিনি মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন। কিন্তু তাঁর সন্ন্যাসজীবনের 
আধ্যাত্মিক অন্কভৃতি এই বৈজ্ঞানিক চেতনা-বুদ্ধির সঙ্গে মিলে ছন্বময় হয়ে 
উঠেছিল। এই দ্বন্দ, এই পরম্পর-বিরোধী ভাব স্বামী বিবেকানন্দের যুগে 
খুবই স্বাভাবিক। 

হ্িজেত্দনাখ, ল্লাজক্ুম্ব প্রভতি 

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর একদিকে যেমন কবি 

ছিলেন, তেমনি ছিলেন চিন্তাশীল অনুসন্ধিৎস্থ দার্শনিক। প্রাচীন ধর্মতত্ব, 

প্রাচীন ও আধুনিক মেকি ভাবের ভাড়ামির বিরুদ্ধেও তিনি অনেক প্রবন্ধ 

রচন। করেন । তত্ববিদ্যা” “আর্ধামি ও সাহেবিয়ানা, প্রভৃতি রচনাতে তার 

চিন্তাঞ্ীলতার পরিচয় পাওয়া যায় ব্রান্ধধর্মের গ্রভাবে ভার দৃষ্টির আধুনিকতা 
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এবং সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্সিকতাও স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে । দ্বিজেন্দ্রনাথের ব্বপ্র প্রয়াণ: 

কাব্যে, মেঘদূতের* কিয়দংশের অনুবাদে ছড়ার ছন্দে রচিত কবিতায় এবং 

অন্তান্ত কবিতায়ও তার মৌলিকতা ও রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। 
রাজরুষ্ণ মুখোপাধ্যায় বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় অনেক গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা 

করেছিলেন। এই প্রবন্ধের কতগুলি 'নানাপ্রবন্ধ' নামক প্রবন্ধ-পুস্তক রূপে 

সঙ্কলিত হয়। উক্ত প্রবন্বগুলিতে স্বদেশ ও স্বজাতির গৌরব প্রতিষ্ঠার 
প্রচেষ্টা রয়েছে । 

অক্ষয়চন্দ্র সরকার বজদর্শনের নিয়মিত লেখক ছিলেন । বঙ্গদর্শনে 

রস-রচনা প্রকাশিত হত। অক্ষয়চন্দ্র “সাধারণী” ( সাপ্তাহিক ) ও “নবজীব 
( মাসিক) পক্জিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি “মোতিকুমারী নামে একখা 

উপন্তাসও রচনা করেছিলেন | প্রবন্ধ ও রসরচনাগুলি “সমাজ সমালোচন”», 

দ্ূপক ও রহস্ত” প্রভৃতি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে । অক্ষয়চন্দ্র, রাজকৃষ্ণ, 

চন্দ্রনাথ বস্থ প্রভৃতি বঙ্কিমের চাঁর পাশে ঘিরে ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর 

ত্রা্ষ-আন্দৌলনের ধারা ও পাশ্চাত্য শিক্ষাপরিপুষ্ট হিন্দু স্বাজাত্যবোধ ও দেশ- 

প্রীতির ধারায় এরা বস্কিমের নেশীলিজমের দৃষ্টিভঙলীরই ধারক ছিলেন। চন্দ্রনাথ 
বন্থ আবার প্রথমে ব্রাঙ্গধর্মের প্রতি আকুষ্ট হয়ে পরে হিন্দুধর্মের পক্ষ অবলম্বন 
করে প্রবন্ধাদি রচনা শুরু করেন, শশধর তর্কচুড়ামণিও হিন্দুধর্মের সারতত্ব ও 

সার্থকতা ব্যাখ্যা করে বক্তৃতামুখ্য প্রবন্ধাদি রচনা করেন। এ'র! দুজনেই 
্রা্ধর্মের বিরুদ্ধত1 করার জন্য এবং হিন্দু-ধর্মের গৌরব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্ট্ে 
ধর্মতত্ব নিয়ে আলোচন। শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চন্দ্রনাথের বেশকিছু 

দিন মসীযুদ্ধ চলেছিল । চন্ত্রনাথের 'শকুস্তলাতত্ব”, “ফুল ও ফল”, “হিন্দুত্ব" 
'পৃথিবীর স্থখ দুঃখ” প্রভৃতি তার উল্লেখযোগ্য রচন1। চন্দ্রনাথ বস্থ বাঙ্ল! 
সাহিত্য বিষয়ে “বাঞঙ্গাল। সাহিত্যের প্রকৃতি; প্রভৃতি রচনা করেন। 

কেশবচন্দ্রের ভ্রাত1 কষ্ণবিহারী সেন, এবং তার ভক্তদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র 

সেন, ভ্রেলোক্যনাথ সাল্ম্যাল প্রভৃতি গন্ভে পগ্যে অনেকগ্রস্থ রচনা করেছিলেন। 

ব্রিলোক্যনাথ “চিরপ্রীব শর্মা” ছল্মনামে “বিংশ শতাবী', গগরলে অমৃত 
প্রভৃতি উপন্তাস, 'ঈশ। চরিতাম্বত” “কেশব চরিত” এবং কয়েকখানি নাটক 

রচন! করেছিলেন । 

উনবিংশ শতাবীতে বঙ্কিমের পরে দেশাত্মবোধের প্রেরণায় ও সি রি 



দ্বিজেন্ত্রনাথ, রাজকৃষ্ণ প্রভৃতি ৩৫৭ 

বেদনাবোধ নিয়ে ধার সাহিত্য রচন। শুরু করেন তাদের মধ্যে রজনীকাস্ত গু, 

'আরধদর্শন প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভৃষণ, সত্যচরণ শাস্্রীর নাম বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । এসময়ে আমাদের দেশে রাজনৈতিক আলোড়ন- 

আন্দোলন শুরু হয়েছে । মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজে জাতীয় সচেতনতা আগে 

থেকে দেখা দিলেও এ সময়ে বেশ দান। বেঁধে উঠেছে । এই সচেতনতার ফল- 

্ববূপ রজনীকান্ত গুপ্ত বিস্তৃতভাবে সিপাহী-বিক্রোহের ইতিহাঁস রচন। করেন। 

আধদর্শন পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, মিল, ম্যাট্ুসিনি, 

গ্যারিবল্ডী, ওয়ালেন প্রভৃতির জীবনী রচন। করেন। সত্যচরণ শাস্ত্রী 
শিবাজী, গ্রভাপাদিত্য, মহারাজ। নন্দকুমার প্রভৃতির জীবনী রচন। করেন। 
এরা চেয়েছিলেন এসব জীবনবৃত্তান্ত রচনা করে দেশের শিক্ষিত সমাজকে 

নিজের দেশের সম্বন্ধে আরও সচেতন করে তুলতে । এদের রচনার ওপর 
তৎকালীন সরকারের কড়া নজর ছিল। 

আমাদের দেশের স্মরণীয় মহাত্মা ব্যক্তিদ্রের নিয়ে কিছু জীবনী রচিত হয়। 
তার ভেতর নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের “রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত" 

(১৮৮১), ষোগীন্দ্রনাথ বন্থর "মাইকেল মধুস্থদন দত্তের জীবনচরিত? (১৮৯৩ ), 

বিহারীলাল সরকারের “বিগ্ভাসাগর” (১৮৯৫), চণ্ভীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
“বিষ্যাসাগর; ( ১৮৯৫ ) উল্লেখযোগ্য । 

বিদ্ভাসাগরী রীতিতে গগ্য রচয়িতা হিসাবে বান্ধব পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা 
ঢাকার কালীপ্রসন্ন ঘোষের নাম (১৮৪৩--১৯১০ ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । 

তার প্রভাত চিন্তা” “নিভৃত চিন্তা» “নিশীথ চিন্তা” 'ভ্রান্তিবিনোদ” “ছায়াদর্শন; 

প্রভৃতি তখনকার দ্রিনে বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। কালীপ্রসন্ন বিখ্যাত 

বাগ্নী ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন বাউল ভাষা ও সাহিত্যকে শুচিশুত্র ও 

সুন্দর করে তুলবেন । ভাষাকে তিনি যথাসম্ভব শুচিশুভ্র করেও তুলেছিলেন, 

কিন্তু ভাবসৌন্দর্য ভাষার গুরু-গম্ভীর রূপের সঙ্গে অনুপ গাস্তীর্ধ লাভ করাতে 
সবার পক্ষে সহজবোধ্য হয়নি । 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় “ভারত মহিলা, “বেণের মেয়ে? প্রভৃতি রচনা 

করে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। বিশেষ করে বাঙলা সাহিত্যের আদি 

নিদর্শন "হাজার বছরের পুরানে। বাঙলা ভাষায় রচিত “বৌন্ধগান ও দোহা” 
আবিফার হরগ্রসাদের অমরকীতি। 
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“উদ্ভ্রান্ত প্রেম” রচয়িত। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যবিষয়ক প্রবদ্ধাদি 
লেখক ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, পুর্ণচন্দ্র বস্থ এবং বস্কিম সাহিত্যের সমালোচক 

গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরীও এযুগের উল্লেখযোগ্য উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ-রচয়িতা। 

সন্ুস্ুদনলোতল্প ক্াল্যশাক্লা 

মধুন্থদনের সাহিত্য-প্রতিভার কথা পুর্বে আলোচিত হয়েছে । উনবিংশ 
শতাব্দীর যে জীর্ণ সামাজিক অবস্থা, পাশ্চাত্ভাবে অনুপ্রাণিত যে দৃষ্িডূজী, 
যেম্বাজাত্য ও দেশাত্মবোধ, রাজনীতিক ও অর্থনৈতিক অসম্তার যে 
সচেতনতা তখনকার শিক্ষিত-সমাজে সাহিত্য-স্্টির প্রেরণ। জুগিয়েছিল এবং 

সেই সাহিত্যের ভেতর দিয়ে প্রকাশের আকুলতা, সাথকতা ও ব্যর্থতা ধে- 
ভাবে পরিণতি লাভ করছিল কাবো তার শুরু মধুস্্দনে। পুরানো 

গতান্ছগতিকতার বেড়াজাল ছিন্ন ক'রে তিনি ক্রটি-বিচ্যুতিপুর্ণ মানুষ নিয়ে 
মানুষের মহাকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । তারই ধারক ও বাহক হিসাবে 

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পর্যায়ে কার্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন হেমন্দর 

বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন। কৃষক, সাঁওতাল, সিপাহী বিদ্রোহ প্রভৃতির 

ভেতর দিয়ে জাতীয় সচেতনতার একটা ধাক্কা বাঙালীর বুকে তখন লেগেছে । 
সাহিত্যেও তার কিছু কিছু প্রতিফলন আমরা দেখতে পেয়েছি । পাশ্চাত্য 

সাহিত্য ও সমাজের প্রভাব ত আমাদের সাহিত্যে অল্পবিস্তর ছিলই । তার 

ওপর স্বাধীনতার কামনা, সাম্যের আদর্শ ও সমভ্রাতৃত্ব এবং তার সঙ্গে সঙ্গে 

জাতীয় চেতন ও প্রাচীন স্থখ শাস্তির পুনরুদ্ধারের আকুল আশা, শ্বধর্মবোধ 
প্রভৃতি সব মিলে এদের সাহিত্য-রচনার প্রেরণ! জুগিয়েছিল। আবার অন্য 

দিকে যুবরাজ আগমন উপলক্ষে এযুগের কবিরা স্থখ-সমৃদ্ধির আশায় উচ্ছবদিত 
হয়ে কবিতাও লিখেছিলেন। কেউ কেউ এ যুবরাজ-প্রশস্তির জন্য পুরস্কারও 

পেয়েছিলেন। এ সময়ের কাব্যধারার একট] দিকে দেখতে পাই প্রাচীন 

আদর্শাঙ্যায়ী মহাকাব্য রচনার প্রয়াস এবং মধুস্থদন “বীররসে ভাসি” ষে 
“মহাগীত” গাইবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন এযুগের কবির! সেপথ ধ'রে 

চলবার চেষ্টা করছিলেন। পৌরাণিক কাব্যের “হিরো” বা নায়কদের নিয়েই 
তার! কাব্য রচনা শুরু করেছন। এই কৃত্রিম ক্লাসিক ধারার গ্রবর্তনের 

প্রচেষ্টার পাশাপাশি লিরিকের শ্লোতও বইছিল। এমন কি যুগধর্ম অচুসারে 
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মহাকাব্যের বিরাট তরীও লিরিকধারার ছোলায় দোল খেয়ে যাচ্ছিল। 
রবীন্দ্রনাথের পুর্ব পর্বস্ত দুটো ধাঁরাই পাশাপাশি বর্তমান ছিল। একদিকে 
হেম-নবীন অপরদিকে অক্ষয় চৌধুরী, বিহারীলাল, স্থরেন্্নাথ প্রভৃতি উক্ত 
ছু'ধারার প্রতিনিধিস্থানীয় কবি। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রও শেষ পর্যস্ত লিরিকের 
ভাবধারায় অবগাহন করেছেন। বস্ত-বিস্থ্তি ও ভাবতন্ময়তার আধিক্য 
সত্বেও এদের রচনায় জীবনবোধ ও জাতীয়তাঁবোধের স্পন্দনধ্বনিও শোনা 
গেছে। অন্ততঃ হেম-নবীনের রচনার সম্বষ্ধে একথা বলা যায়। কিন্ত 
বিহারীলাল একেবারে আর্টের স্বপ্র-সরোবরের অবগাহক । "আর্ট ফর আর্টস্ 
সেক্ই তার কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। হেম-নবীনের রচনায় মুখ্যত এভাব 
থাকলেও পুর্বোক্ত সচেতনতার আভাসও রয়েছে । 

মধুস্থদনের সাহিত্যধারার দ্বার! অন্ধপ্রাণিত হয়ে হেম-নবীন যে মহাকাব্য 
রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন তার জন্যে তৎকালীন যুগচিত্ত ততটা প্রস্তুত ছিল ন1। 
যুগধর্মও তার তেমন অনুকূল ছিল নাঁ। মহাকাব্য রচনার ভিতরে যে বিরাট 
জাতীয়তাবোধের সম্ভাবনা ছিল তাও সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি, বরং 
হেমচন্দ্রের বীরবান্ু কাব্যে অথবা নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধ কাব্যে দেশগ্রীতি, 
স্বাজাত্যবোধ আরও স্থস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু মধুস্থদন যা 
করেছিলেন, ত1 আর কেউ করতে পারেন নি। 

হেস্মছেত্দ্র *বস্ক্যোপাধ্যান্ 

মধুস্থদ্নের পর কবি হেমচক্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৮৩৮-১৯০৩) মধুক্থদনের 
অনুকরণে কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত হন। তার প্রথম কাব্য “চিস্তাতরঙঞ্জিণী' ১৮৬১ 

শষ্টাব্ধে প্রকাশিত হয় । এই কাব্যের রীতি “মধু-রীতি” নয়, “ঈশ্বরচন্দ্র-রজলাল- 
রীতি,। তারপর থেকে “অবোৌধবন্ধু” ও “এডুকেশন গেজেটে” নিয়মিত কবিতা 
লিখতে থাকেন। হেমচন্দ্রের “বীরবাহু কাব্য” (১৮৬৪) যে একট। পুরা 

সংঘটিত কোনে! কাহিনী তা৷ নয়, দেশের জন্য কিভাবে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন 
করা যায় এ কাব্যে সেরকম একটি কল্পিত কাহিনীই গ্রহণ কর! হয়েছে, 
বীরবান্থ বলে-_ 

এবে সেই দেশমান্য। ভারত বক্ষেতে । 

ক্লেচ্ছকুল পদে দলে নিরখি চক্ষেতে ॥ 



৩৬ বাঙল! সাহিত্য পরিক্রমা 

এখানে বিদেশী রাঁজশক্তির প্রতি স্পষ্ট ঘ্বণার ভাব প্রকাশ পেয়েছে। 

“বীরবাছ কাঁব্োর+ ভাষা ও ছন্দ বেশ পরিপাটিভাবে প্রকাশ পেয়েছে । 

বীরবাহু কাব্যের পর থেকে হেমচন্দ্র অনেক খণ্ড কবিতা রচনা করেন । 
কবি সমালোচক শশাঙ্কমোহনের মতে "খণ্ড কবিতাবলী একদিকে কবিহৃদয়ের 

প্রকৃত ইতিহাস । হেমচন্দ্র সর্বত্র সরল; তাহার বাকাভঙ্গীর মধ্যে কোথাও 
বক্রতা নাই; সর্বত্র ভিতরের মানুষটিকে স্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে ।? 

সেযুগের জাতীয়-আন্দোলনে তাঁর কবিতা অপুর্ব উদ্দীপনার সার করেছিগি। 
“ভারত-সঙ্গীত' কবিতাটি এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হবার পর ইংবেজ 
সরকার কবি হেমচন্দ্র এবং পত্রিকার সম্পাদক ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের উ | 

খুবই অসন্ধষ্ট হন। 
হেমচন্দ্র সব চেয়ে খ্যাতি লাভ করেন 'বুত্রসংহার কাব্য” রচনা করে | 

কাব্যটির প্রথম এগারে। সর্গ ১৮৭৫ শ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বাকি তেরোটি 

,সর্গ ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যে প্রথমত, হেমচন্দ্র পুরাণ 
কাহিনীর ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন ৷ দ্বিতীয়ত, কাব্যখানি মহাকাব্যের রীতিতে 

রচিত হলেও মহাকাব্যের আদর্শ সর্বত্র রক্ষিত হয়নি। নিজম্ব কল্পনা এমনকি 

পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাবাদর্শও তাতে প্রয়োগ করেছেন । লিরিকের আভাস 

থাকলেও বৃত্রসংহার কাব্যে তাও যথাযথভাবে প্রকাশ লাভ করতে পারেনি । 

বোধ হয়, হেমচন্ত্র অমিত্রাক্ষর ছন্দের মূল স্ুরটি ধরতে পারেননি বলেই তার 
যুগপৎ গাস্তীর্ধ ও সৌকুমার্ষের অভাবও থেকে গেছে । ফলে 'বৃত্রসংহার কাব্য? 
কাব্য হয়েছে কিন্ত মহাকাব্য বালিরিক কাব্য হয়নি। তবুও এট! ঠিক যে 
মহাকাব্য রচনায় ধারা মধুস্থদনের অনুকরণ করতে চেষ্টা করেছিলেন তাদের 
মধ্যে হেমচন্দ্রই মধুস্থদনের সার্থক-অন্ুসারী কবি। সেযুগে অনেকে 'বৃত্রসংহার 

কাব্য”কে মেঘনাদবধ কাব্যের চেয়েও উৎকৃষ্ট মহাকাব্য বলতে দ্বিধা করেননি । 

্বয়ং রবীন্দ্রনাথও_বৃত্রসংহার কাব্য'কে মেঘনাদবধ কাব্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাব্য 

বলে মেনে নিয়েছিলেন । 

বৃত্রসংহার কাব্যে” দেবতার চেয়ে অন্থররা অপেক্ষাকৃত জীবস্ত। দেব- 
চরিব্রগুলিতে দেবত্ব অথবা ব্যক্তিত্ব কোনোটাই স্থম্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়নি । 
আবার অস্থর চরিত্রও তার বলিষ্ঠত পরিহার ক'রে একেবারে সাধারণ মানুষের 
শ্রেণীতে এসে পড়েছে । সমগ্র কাব্যে বৃত্র-পত্বী এরক্দিলাই কিছুট। জীবস্ত' হয়ে 
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প্রকাশ পেয়েছে । “বৃজ্রসংহার কাব্যে, অনৃষ্ঠ নিয়তি কাহিনীর মধ্যে একটা 

প্রধান অংশ গ্রহণ করেছে। বৃত্রের জীবনে এই নিয়তি যে রূঢ আঘাত 

হেনেছে তাই শেষ পর্ধস্ত বৃত্রসংহার কাব্য ভ্রাজেডি রূপে দেখা 
দিয়েছে। 

বুত্রসংহারের পর তিনি 'আশাকানন কাব্য” ( ১৮৭৬) রচনা করেন। এই 
কাব্যখানিকে কবি নিজে 'সাঙ্গরূপক” নামে অভিহিত করেছেন। তার 

মতে এই কাব্যের উদ্দেশ্ত হচ্ছে "মানবজাতির প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি সকলকে 

প্রত্যক্ষীভূত কর1।, আশাঁকাননের পর তিনি দাস্তের [01৮159. 0:০226019 
কাব্যের আদশে “ছায়াময়ী” (১৮৮০) কাব্য রচনা করেন। 

হেমচন্দ্র এছাড়া “দশমহাবিদ্যা” €( ১৮৮২ ), “চিত্তবিকাশ? (১৩০৫ ), প্রভৃতি 

কাব্য রচনা করেছিলেন। সেকৃস্পীয়রের টেম্পেস্টু ও রোমিও জুলিয়েটের 

বাউল! অনুবাদ করেছিলেন যথাক্রমে “নলিনী-বসম্ত'ঁ ও “রোমিও-জুলিয়েত' 
নামে । হালকা ধরণের কবিতা রচনায়ও তার যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল। 

উনবিংশ শতাবীর কাব্যধারার এই পর্যায়ে একটি বিশেষ ব্যাপার লক্ষা 

করার আছে। কবির! ক্ল্যাসিকাল বা আধুনিক রোমান্টিক যে কোনো 

ভাবাদর্শে কবিতা রচন। করুন না কেন জাতির পরাধীনতার ছুঃখ তাদের 

কবিতায় কোনে না কোনোরপে প্রকাশ পেয়েছে । জাতিকে উদ্ছদ্ধ করার 

জন্ত অনেকে তেজোদৃপ্ত ভাষায় দেশাত্মবোধক কবিতাও রচনা করেছেন। 

সেদিক থেকে বিচার করলে হেমচন্দ্রের কৃতিত্ব যথেষ্ট। তখনকার জাতীয় 
আন্দোলনের স্থচনায় হেমচন্দ্রের কবিতা উক্ত আন্দোলনের পথনির্মাণে অনেক- 

খানি সহায়তা করেছিল। তার পুর্বে রঙ্গলাল, মধুন্দনেও এই চেতনাবোধ 

লক্ষিত হয়। রঙ্গলাল ত দেশাত্মবোধক কয়েকটি কবিতাও রচন1 করেছিলেন । 

হেমচন্দ্রের দেশপ্রেমমূলক কবিতাগুলি পড়লে মনে হয়, পরাধীনতার বেদন!- 
বোধ তখন সমস্ত জাতিকে কিভাবে আকুল করে তুলেছিল তার স্পষ্ট রূপ ধরা 
পড়ে। সেযুগের কবির পক্ষে এই ভাব অটুট রাখা সব সময় সম্ভব নয়। 

কারণ হেমচন্দ্র পরেই আবার ভারতবর্ষে যুবরাজ আগমন-বিষয় নিয়ে যুবরাজ- 
গ্রশস্তি রচন! করেন। আবার কলকাতায় খন যুবরাজকে নিয়ে বাড়াবাড়ি 
দেখ! দেয় তাকে ব্যঙ্গ করেও তিনি কবিতা রচনা করেছিলেন । “বাজিমাৎ, 

কর্িতায় বলছেন-- 



৩৬২ . বাঙ্্ল! সাহিত্য পরিক্রম! 

আমি-_শ্বদেশবাসী আমায় দেখে লঙ্জ। হোতে পারে। 
বিদেশবাসী রাজার ছেলে লজ্জা কিলো তারে? 

একদিকে ভারতের পরাধীনতার অগৌরবে ব্যথিত কবির উচ্ছৃসিত 
কাব্যাবেগ, অন্যদিকে দুর্বল জাতির স্বাধীনতা-সংগ্রামের দ্_ীনতা ও ভ্রাস্তির 

প্রতি.কটাক্ষ-__ছুইই তার কবিতায় পাওয়া যায়। নানান দলের দলাদলি যে 

জাতীয় আন্দোলনের দুর্বলতাই প্রকাশ করে তাকে ইঙ্গিত করে কবি 
বলেন__ 

হায় কি হোল দলাদলি বাধলে। ঘরে ঘরে । 

পার্টি খেল৷ ঢেউ তুলেছে ভারত-বাজ্য পরে ॥ 
একদিন তিনি যে জাতির অতীত গৌরবে নিজেকে ধন্ত মনে করেছেন 

আজ সেই জাতির মানুষগুলি কেবল বন্তৃতাই করে বেড়াচ্ছে, অথচ কাজের 

ভেতর দিয়ে তাকে সার্থক করে তোলার কোনে! চেষ্টা করেছে না--তাই দেখে 

তিনি বলেন-_ 

পরের অধীন দাসের জাঁতি 'নেসন' আবার তার । 

তাদের আবাঁর “এজিটেসন্__নরুন উচু কর! । 
কবি শেষ বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু দৃষ্টিশক্তির অভাব তার 

কবি-প্রতিভাকে ম্লান করতে পারেনি । হেমচন্দ্র অমিজ্রাক্ষর ছন্দে কাব্য 

রচনায় সার্থক হতে না পারলেও মিত্রাক্ষর ছন্দে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব 

দেখিয়েছেন । 

স-ীনচ্িত্দ্র সেন্ন 

কবি নবীনচন্দ্র সেন ( ১৮৪৬-১৯০৯) মধুস্থদনের অনুসরণে কাব্য রচনা 

আরম্ভ করেন। যুগধন্ানুষাক্মী নবীনচন্দ্রও জাতীয়তাবোধ, এবং দেশগ্রীতির 

দ্বারা উদত্বন্ধ হ'য়ে কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত । তবে এই নব চেতনাবোধ তার 
কাব্যে সমভাবে প্রকাশ পেতে পারেনি । তার “পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য পড়লে 

মনে হয়, কবি যেন সিরাজের অন্যায়ের জন্য তাকে কঠোর শান্তি দিতে চান। 

কিন্ত সে শান্তি ষে জাতীয় স্বাধীনতা খুইয়ে নয় ত1 রাণী ভবানীর উক্তি. থেকে 
কুঝতে পারি । সরকারী চাকরি ক'রে ষতখানি আইন বাচিয়ে বল? যায় 
ততখানি তিনি বলতে চেষ্টা করেছেন । “সহ্ৃদয় ইংরাঁজ', “সাধু মিরজাঞ্চর', 
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প্রভৃতি উক্তি যে নিশ্চয় প্রশংসাবাচক নয় একথা বাঙালী পাঠককে বুঝিয়ে 
দিতে হয়না। মৃত্যুকালে মোহনলালের খেদ যেন কবিরই খেদোক্তি। 
অন্যদিকে ইংরাজের পরাক্রম স্বদ্ষে তিনি সচেতম। কাজেই তীর শ্বদেশ- 
প্রীতি, শ্বাধীনতার ব্যাকুল কামন। ছন্দের বাধার প্রাচীরে বারবার প্রতিহত 
হচ্ছে । ্বন্বভাব কবি কল্পনার প্রসারকে বাধা দিচ্ছে। কবি ইতিহাসের 

কাঠামোটুকু নিয়ে তাতে নিজের কল্পনাজাল বিষ্তার করেছেন। একট 
এঁতিহাসিক কাহিনী বর্ণনায় যে কাব্যিক গাস্তীর্ধ থাকা দরকার তাকেও তিনি 
বজায় রাখতে চেষ্টা করেছেন, তবে তার চেয়ে লিরিকভাবই অপেক্ষাকৃত 
বেশী পরিমাণে প্রকাশ পেয়েছে । 

“পলাশীর যুদ্ধ' ( ১৮৭৫) প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙলাদেশে একটা 

সাড়। পড়ে যায়। মোহনলালের খেদোক্তি, পলাশীর যুদ্ধ বর্ণনা! তখন লোকের 

মুখে মুখে । স্কুমার সেন মহাশয় বলেছেন যে, পুর্ববঙ্গেই বিশেষ করে এই 

কাব্যের সমাদর বেশী ছিল। কথাট! ঠিক নয়। সার। বাঙলাদেশেই এই 
কাব্যখানি অপুর্ব সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল। বহু দ্বিধা, সংশয় ও স্ববিরোধী 
ভাব থাক সত্বেও পলাশীর যুদ্ধ জাতীয়তার চেতনায় উদ্ধদ্ধ কাব্য রচনার সত্ব 

প্রচেষ্টা হিসাবে খুব মূল্যবান । কবি-সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেন পলাশীর 

যুদ্ধকে “প্রতিভার স্বেচ্ছাদৃপ্ত সঙ্গীত, বলে উল্লেখ করেছেন। শশান্মোহনের 
মতে “নবীনচন্দ্র গঠন-প্রয়াসী কবি; বায়রণ কিংবা ভল্টেয়ারের ন্যাঁয় ধবংস- 

প্রয়াসী নহেন।---পরাধীন দেশের কবি নবীনচন্দ্রে সতর্করুদ্ধ বা্পোচ্ছাস 

পলাশীর যুদ্ধের প্রধান সৌন্দর্য । এই পলাশীর যুদ্ধের জন্য কবিকে শাসকবর্গের 
হাতে নিধাতন ভোগ করতেও হয়েছিল। 

নবীনচন্দ্রের ত্রয়ী কাব্য “রৈবতক? (১৮৮৬), কুরুক্ষেত্র” (১৮৯৩) ও প্রভাস, 
(১৮৯৬)। কবির অস্তরে যে আদর্শের আকাজ্ষা ছিল তাই এই এয়ী কাব্যে 

প্রকাশ পেয়েছে । মহাভারতের কাহিনী অবলম্বন করে নিষ্কাম ধর্ম এবং 

আর্ধ-অনার্ধের মিলনের মাধ্যমে অখণ্ড হিন্দু জাতির প্রতিষ্ঠার কথা এই তিনটি 
কাব্যে তিনি বলতে চেয়েছেন। কাব্যের প্রধান চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ সার্থক নায়ক বা 
পারৃফেক্ট্ ডিক্টেটর'। তিনি একদিকে যেমন শৌর্ধ বীর্ধ, পাণ্ডতিত্য, প্রেম 
প্রভৃত্তির কল্যাণ-মিশ্রণে সার্থক ও বলিষ্ঠ হিন্দু সভ্যতার পত্তন করতে চান-_ 

তেমনি ঈধা, দ্বেষ, হানাহানি প্রভৃতি নানা অকল্যাণকর বাধা দূরীভূত 



৩৬৪ বাঙ্ল। সাহিতা পরিক্রম। 

করতেও দৃঢ়বদ্ধ। শ্ত্রীরুষ্ণ ছাড়া এই তিনটি কাব্যের প্রধান চরিদ্রগুলি হচ্ছে 
অর্জন, ব্যাসদেব, ছুর্বাসা, বাস্থৃকি, শৈলজা, স্থুভদ্রী । শৈলজ। চরিত্রটি সর্বাপেক্ষা 

রোমান্টিক এবং ট্রাজিকও বটে। অখণ্ড হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতার সুস্পষ্ট 

প্রকাশ থাকলেও এবং মহাভারত থেকে কাহিনী গ্রহণ কর! হলেও পাশ্চাত্য 

সাহিত্য ও ভাবাদর্শের প্রভাবও এতে সুস্পষ্ট । জরৎকারুর স্বামী নির্বাচন 
সেক্স্পীয়রের “মার্চেন্ট, অব. ভেনিসের পোর্সিয়া ও নেরিসার সংলাপের কথা 
স্মরণ করিয়ে দেয়। স্ুভদ্রা৷ যেন ফ্লোরেন্স্ নাইটি্গেলের প্রতিচ্ছবি । শৈলাঁসা 
কবির মানস-কন্তা। এই এয়ী কাব্যে কবি আর্ধ-অনার্য সংঘাত ্ঃ 
ংঘাতোত্বর মিলনকে দেখিয়েছেন । কবি-কল্পনা এই মিলনকে ইতিহাসাঙ্গ 

করে না দেখালেও আরধ-অনার্ধে যে ছন্দ দেখা! দিয়েছিল এবং সেই ঘন্ব নিরসন, 
যে ভাবে ঘট! কবিদৃষ্টিতে সম্ভব ছিল সেভাবেই তিনি রূপায়িত করেছেন। 
আর্ধ-প্রাধান্য সম্বন্ধে সচেতন থাকলেও অনার্ধদের প্রতি কবির সহানুভূতির 

আভাস এই ত্রয়ী কাব্যে মেলে । তবে তার চরিক্রচিত্রণে পাশ্চাত্য প্রভাবও 

বিদ্যমান । এই ত্রয়ী কাব্যে মহাকাব্যের গঞ্জের ধারাটুকু অবলম্বন করে 
নবলব্ধ চিন্তাদর্শ তাতে প্রয়োগ করেছেন । লিরিক ধর্ম এই কাব্য তিনটিতে 

অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছে। 

নবীনচন্ত্রের ত্রয়ী কাব্য সম্বন্ধে কবি-সমালোচক শশাঙ্ষমোহন বলেছেন, 

“এই কাব্যগুলিতে প্রাচীন মহাকাব্য ও আধুনিক উপন্তাসের উভয় প্রক্কৃতিই 
সম্মিলিত; চৈতন্ত ভাগবত ও চৈতন্যচরিতের ভক্তিপ্রবণতাও বনু পরিমাণে 

না আছে এমন নহে। প্রভাসের কৃষ্ণ পুর্ণমাত্রায় শ্রচৈতন্ত। যোগেশর 

শ্রীকষ্ণ “সোহহং, জ্ঞান ছাড়িয়। প্রকৃত ভক্তের ন্যায় এই কাব্যে নৃত্য 
করিয়াছেন। রৈবতকে যে সংযত গম্ভীর এবং মহিমান্বিত কৃষ্ণ'চরিত্রের 

,আভাস সুচিত হইয়াছে, তাহ প্রকৃত প্রস্তাবে কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসে প্রকাশ 

পায় নাই। -*বৈদিক যুগের ব্রাহ্মণ খষি হইতে আরম্ভ করিয়৷ পৌরাণিক যুগের 

জাতীয় সংঘর্ষ, ফরাসি বিপ্রব, আবটের নেপোলিয়ন বোনাপার্টি, চিস্তাদ্ধ মেরী 

আন্টনিয়েট, মানব হিটতৈষিণী ফ্লোরেব্দ নাইটিজেল প্রভৃতি সকলেই এই 

মহাকাব্যের উপকরণ যোগাইয়াছেন। আবার, ইহাদের এতিহাসিক 

প্রকৃতিও নিরবচ্ছিন্ন শিল্প-আদর্শের প্রকৃতি নহে; উহার ভারতের প্রাচীন 
সভ্যত। বা! সমাজের কোনোরূপ প্রতিকৃতি স্যষ্টি কত্িতে চাহে নাই $. উহার 
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মধ্যে কবির ব্যক্তিগত বিশ্বাসের প্রচার আদর্শ--পৌরাণিক আদর্শই প্রবল 
হইয়াছে ।' কৃঞ্চ-চরিত্র সম্বন্ধে ভাঃ স্কুমার সেন মহাশয় গিরিশচজ্জরের যে 
প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন তা আমাদের কাছে ততটা সঙ্গত বলে মনে 

হয় না। নবীনচন্ত্র বস্কিমের কষ্ণচরিত্রের দ্বারাই বেশী প্রভাবিত হন। 

নিষ্কাম ধর্মের আদর্শ রৈবতকের কষ্ণ-চরিত্র অস্কণে প্রেরণা জুগিয়েছিল। 

কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসে যে ভক্তিরসের অবতারণা দেখতে পাই তা বাঙলার 
বৈষ্ণব প্রেমধর্মের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয়েরই ফল, গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক 
নাটকের প্রভাবজাত নয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে পরিচয় ঘটাতে 
পাশ্চাত্যের রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজ-নীতির প্রভাবও এই কাব্যগুলিতে 
কিছু কিছু এসে পড়েছে । শশাস্কমোহন কবির “সাহিত্যগত দোষ" দেখতে 

গিয়ে বলেছেন, 'নবীনের রচন। প্রণালীর বানুল্য, পুনরুক্তি, অসতর্কতা ও কবির 
ভাববিহ্বলতা।, স্থানে স্থানে সর্গবন্ধে শৈথিল্য, অকিঞ্চিৎ বিষয়ের বর্ণনা, কবি 

কর্তৃক প্রকাশ্টভাবে পাঠককে ধর! দেওয়া এবং অনাবশ্তক রসিকতা করিবার 

প্রয়াস, উদ্দিষ্ট বিষয়ে সমুচিত নিষ্ঠা সংঘম বা অধিকারের অভাব, স্থানে স্থানে 

বিজাতীয় বিপরীতের সংমিশ্রণ প্রভৃতিও রসজ্ঞ পাঠকের চক্ষে স্ুষ্পষ্ট।, 

নবীনচন্দ্রের মধ্যে নৃতন স্থ্টির আগ্রহ ও আবেগ ছিল কিন্তু তাকে স্থন্দর করে 
প্রকাশ করার ধৈর্য ছিল না। আর্টের ক্ষেত্রে নবীনচন্দ্র লীলাময় স্বন্দরের 

মাঝে আপনাকে বিলিয়ে দিয়েছেন। “সরলতা ও আত্মসম্পর্ক? (70575010021 

16006176 ) নবীনচক্দ্রের কাব্যের একটা! প্রধান বৈশিষ্ট্য | 

কবির “রঙ্গমতী” কাব্যখানি কবি-কল্পনাজাত রোমান্টিক কাব্য। 
অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত এই কাব্যথানি “কবির আত্ম-প্রতিভার প্রতিরুতি । 

কবি-সমাঁলোচক শশাঙ্কমোহনের মতে, এই কাব্যে নায়ক প্রকৃত প্রস্তাবে 

 নবীনচন্দ্র। তিনি বলেন, “রঙ্গমতীতে নবীনচন্দ্র তাহার অন্যান্য কাব্য 
অপেক্ষা অধিক ধরা দিয়াছেন; উচ্ছজ্খল বন-প্রকৃতির মতে! কবি-প্রক্কতি 
মধ্যে মধ্যে সমস্ত শৃঙ্খল! উল্লজ্ঘন করিয়াছে ।, 

নবীনচন্ত্রের ত্থুষ্ট' (১২৯৭), "অমিতাভ? (১৩০২), “অৃতাভ? (প্রথম প্রকাশ 
প্রায় ১৩১৯-২*-র দিকে ), “অবকাশ রঞ্জিনী', 'বুড়ামঙগল', “মার্কণ্ডেয় চণ্তী?র 

" অনুবাদ, গীতার অনুবাদ”, কলিওপেন্্রা? (১২৮৪ ), খণ্ড কবিত। প্রভৃতি রচনাও 

তার কবি-ধর্মের বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক । এছাঁড়। তার (প্রবাসের পত্র” (১৮৯২), 



৩৬৬ বাঙ্ল। সাহিত্য পরিক্রমা 

“ভাঙ্গমতী* উপন্যাস (১৩০৭), “আমার জীবন প্রভৃতি রচনায় তার ভাব ও 

ভাষার, সরসতা ফুটে উঠেছে । “আমার জীবন” জীবনী-গ্রন্থে উনবিংশ 

শতাবীর বাঙলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসের অনেক সংবাদ পাওয়া 
ষায়। নবীনচন্দ্রের কবিধর্মের বড়ো গুণ হচ্ছে তাঁর সন্ধদয় ও সহিষু উদার 
দৃষ্টিভঙ্গী | যে উদার দৃষ্টিভজী নিয়ে তিনি ত্রয়ী কাব্য এবং যিশুপরীষ্ট, বুদ্ধদেব ও 
শ্রীচেতন্যের মাহাত্ময-কীর্তন করেছেন তা সত্যই বিল্ময়কর ব্যাপার । 

নবীনচন্দ্রের চরিত্রের ও রচনার বৈশিষ্ট্য দেখাতে গিয়ে শশাঙ্কমোহন 
বলেছেন, “নবীনচন্দ্রের আস্তরিক চরিজ্ম বেগবান, ভাবপ্রবণ, স্থখেবিহ্বল, দুঃখে 

অসহিষ্ণণ এবং যুগপৎ অভিমানী ও সরল ছিল।, তার রচনায় রা 

নিয়ম সংযম শৃঙ্খলা, বিচার বিতর্ক নাই; সংশোধন প্রসাধন গোপন নাই; 

প্রবাহের মত তর তর বেগে ছুটিয়াছে.-. : নবীনচন্দ্রের চিস্তা এবং রচনা 

সমগতিক ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রস্ততির ক্ষেত্রে 

নবীনচন্দ্রের দান অনস্বীকার্য । 

ল্লিহ্ল্ীতাজ চক্রনরভী 

কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে ও ছোট গল্প রচনায় রবীন্দ্রনাথকে আমরা 

পেয়েছি এই যুগ থেকেই। কাব্যে অস্তত চৈতালী-চিত্রা পর্যন্ত, রাজ। ও রাণী, 

বিসর্জন, চিত্রাঙ্গদা, প্রভৃতি নাটকে, বৌঠাকুরাণীর হাট ও রাজধি উপন্যাসে 
এবং ছোটগঞল্পে রবীন্দ্রনাথ বাঙলা সাহিত্যে এক নতুন যুগের সুচনা করেন। 
একদিকে যেমন আমরা মহাকাব্যের উদাত্ত গাস্তীর্ধের অনুকরণে মাইকেলকে 

পেলাম, কপোতাক্ষীর স্বরকে পেলাম, হেম-নবীনের ছন্দে আত্মগত ভাবের 

গ্রচ্ছন্্ সবুরধবনি যেমন প্রবাহিত হল তেমনই বিশুদ্ধ গীতি-কাব্যের প্রাণধর্ম 
দ্বেখা দিল কবি বিহারীলালের কাব্যে। বিহারীলাল বিশুদ্ধ আনন্দের 
পুজারী। আপন অন্তরের গভীরতম কোণে যে ব্যাকুল আরতি চলছিল 
তারই প্রকাশ ঘটল তাঁর কাব্যে। অনেক সময় মনে হয় তার রচনায় কল্পনার 

আতিশয্য যেন বেশী। কিন্তু গীতিধর্ম আভিশযাকে সংযত করতে পারে না, 

থে বেদনাবোধ কবি-চিত্তকে আকুল করে তুলেছিল তাকে রূপ দিতে গিয়ে 
কবি সতর্ক বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাব্য সৃষ্টি করেন নি? তার অনুভূতি তাকে ' 

জাবেগের আতিশযোর পথ দিয়ে সুন্দরের সন্ধানে চালিয়ে নিয়ে গেছে । বিশ্ব. 



বিহারীলাল চক্রবর্তী ৩৬৭ 

প্রকৃতির লীলাময় সতার সঙ্গে কবি একাত্মভাবে মিশে গেছেন। বিশুদ্ধ আর্ট 

স্থির প্রেরণায় কবি বিভোর । উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যকুঞ্চে বিশুদ্ধ গীতি- 
কাব্যের স্থর বিহারীলালের কাব্য-বীশরীতে বেজে উঠ্ল। তার “সারদামঙ্গল», 
পপ্রেম-প্রবাহিনী ১৮৭০), “বজন্ুন্দরী? (১৮৭০), “নিসর্গ সন্দর্শন” (৮৭০ প্রকাশ- 
রচনা ১৮৬৭ শ্রীঃর দিকে), “সারদামঙ্গল”, (১৩৮৬), সাধের আসন” প্রভৃতি তার 

উজ্জ্বল প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে বাঙলার অনেক কবিই 
বিহারীলালের লিরিকধর্মের দ্বারা অস্থুপ্রাণিত হয়েছিলেন । বাড়ল] সমাজ ও 
সাহিত্যক্ষেত্রে যখন নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী, নৃতন জীবনবেদ রচনার প্রয়াস চলছে সেই 
সময় আপন মনে বিহারীলাল তার একতারা বাজিয়ে চলেছেন। তার 

রচনায় একটি দ্বতস্ৃর্ততা আছে, হয়ত ছন্দ বা ভাষার নানা রকম ঝকমারি 

নেই-_কিন্তু সমস্ত কাব্যধারা ষেন কোন্ বিশেষ লালিত্য গুণে আপন মর্ধাদ! 
অক্ষুপ্ন রাখতে সমর্থ হয়েছে । বিহারীলালের কাব্যে আর্ট ফর আর্টন সেক"এর 
আদর্শ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে । বঙ্গক্থন্দরীতে-_ 

একদিন দেব তরুণ তপন 

হেরিলেন স্থরনদীর জলে 

অপরূপ এক কুমারীরতন, 

খেল! করে নীল নলিনী দলে। 

অথবা সারদামঙ্গলে-_ 

ব্রহ্মার মানস সরে 
ফুটে ঢল ঢল করে 

নীল জলে মনোহর ন্বর্ণ-নলিনী, 
পাদপন্ম রাখি তায় 

হাঁসি হাঁসি ভাসি যায় 

ষোড়শী রূপসী বাম! পুণিমা যামিনী। ইত্যাদি 

যখন পড়ি তখন তার ভেতর থেকে বিহারীলালের যে ধ্যানী মৃতি ধর! দেয় 

সেখানে তিনি বিশুদ্ধ আনন্দের বা আর্টের পুজারী। কিন্তু যুগধর্মকে তিনি 
অস্বীকার করেন কি ক'রে? তার রচনায় গীতমুখরতা অধিকাংশ স্থান জুড়ে 

থাকলেও কবি খন নিসর্গ সন্দর্শনে সমুদ্রকে উদ্দেশ করে বলেন-_ 



৩৬৮ _.. বাঙল! সাহিত্য পরিক্রমা 

“তোমারি হৃদয়ে রাজে ইংলগু দ্বীপ, 

হরেছে জগত মন যাহার মাধুরী 
শোভে যেন রক্ষকুল উজ্জল প্রদীপ; 

রাবণের মোহিনী কনক লঙ্কাপুরী ॥ 
এদেশেতে রঘুবীর বেঁচে নাই আর, 

তার তেজোলম্্ী তার সঙ্গে তিরোহিতা ! 

কপটে অনাসে এসে রাক্ষস দুর্বার, 

হরিয়াছে আমাদের স্বাধীনতা সীতা ।” 

এই উক্তির কোথাও অস্পষ্টতা নেই। পরাধীনতার বেদনা কবির | এই 
হত্রগুলিতে স্পষ্ট বেজে উঠেছে । এখানে তার অন্তরের কথা বাণীরূপ ধূরে 

প্রকাশ পেয়েছে । তার সামাজিক মনের সত্য প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু 

কবিধর্ম লিরিকের ভাবসলিলে অবগাহন করে এই বাস্তব চেতনাকে দুরে 
সরিয়ে দিকে চায়। স্পষ্ট করে বলার অদম্য বাসনা জাগলেও বিহারীলালের 

যুগে সে সময় আসেনি । তাই কবি আবার তার গানের স্থুর দিলেন বদলে । 

আবার তিনি গেয়ে উঠলেন-_ 

ঈ্াড়ায়ে তোমার তটে হে মহাঁজলধি, 

গাহিতে তোমার গান, এল একি গান 

যে জাল1 অন্তর মাঝে জ্বলে নিরবধি । 

কথায় কথায় প্রায় হয় দীপ্যমান। 

কবির এই উক্তি থেকে আমরাও বুঝতে পারি যে, ভাবে বিভোর কবির 
অন্তরের নিত্য ষে বেদনাসে পরাধীনতার বেদনা । আবার বাইরে ষে 

আকুলতা প্রকাশ পাচ্ছে যে কাব্যনির্বরের কুলকুল ধ্বনি শোন! যাচ্ছে, তাতে 

মহান আনন্দ লাভের ব্যাকুল স্থুরই বেজে উঠেছে । কিন্তু অন্তরে বাইরে এই 
যষেবৈপরীত্য এর কারণ নিশ্চয় এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, কব্রি 
স্বাভাবিক বেদন। প্রকাশের গতিপথে বাইরের বাধা অলৌকিক আনন্দের 
পথাভিমুখী করে দিয়েছে এবং সেই বেদনাবোধই কবির কাব্যকে এত মধুর 
করে তুলেছে। | 4 

_বিহারীলালের 'পুণিমা” ও “অবোধ বন্ধু” ( ১২৭৩-১২৭৬ )নামে ছুখানা 
শত্বিকারও সম্পাদনা করেন। তিনি অনেকগুলি গানও রচনা! করেছিলেন ।, 



অক্ষয়চন্দ্র, হুরেন্দ্রনাথ, দিজেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ৩৬৯ 

তার কাব্যগুলি সঙ্গীত হিসাবে গাওয়। ষায়। কবিও তাই প্রায় কবিতার 
প্রথমে রাগ-রাগিণীর নাম, তাল, মান প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন । 

তন্কম্রচ্ুত্দ্র5 আক্েজদ্রনাথগ ছ্বিজেত্দ্রনাথ প্রস্ডত্তি 

এ সময়কার কয়েকজন কবির উল্লেখ এখানে করা একাস্ত দরকার । বাঙলা 

সাহিত্যে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের নাম খুব কম লৌকই জানেন, বলতে কি, 
অনেকেই জানেন না। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনায় অক্ষয়চন্দজ্রের সাহচর্য ও 

উৎসাহ দানকে কবিগুরু পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়- 

চন্দ্রের কথা তাঁর জীবনস্থৃতিতে উল্লেখ করে গেছেন। অক্ষয়চন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 

মেজদাদ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহপাঠী ছিলেন । ছোট কবিতা ও গান তিনি খুব 
তাড়াতাড়ি লিখতে পারতেন । কিন্ত ছুঃখের বিষয় যতট। সহজে তিনি রচনা 

করতেন, অন্ব্ধপ সহজভাবে এবং অকুঞায় তিনি সেই রচনাগুলি হারিয়েও 

ফেলতেন। ববীন্দ্রনাথ বলেছেন, “রচন] সঙ্থদ্ধে তাহার ক্ষমতার যেমন প্রাচুর্য 
তেমনি ওদাসীন্য ছিল।, বাঙ্ল1 সাহিত্যে হয়ত আজও অক্ষয়চন্দ্রের অনেক 

গান প্রচলিত আছে, কিন্ত রচয়িতাকে কেউ জানে না । অক্ষয়চন্দ্রের 'উদ্দাসিনী 
কাব্য” ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এটি বিশুদ্ধ রোমান্টিক আখ্যাম্িকা- 

কাব্য। বিদর্ভের রাজ্চ্যুত রাজা বিজয়, তার কন্যা সরলা ও যুবক সরে 

প্রভৃতিকে নিয়ে, বিশেষ করে সরল] ও স্থরেন্দ্রের ভালোবাস৷ ও জীবনের 

নানা আঘাত-সংঘাতের পর সেই ভালোবাসার সার্থক পরিণতি এই কাব্যের 
আখ্যান-বস্ত। এই কাব্যে ভারতের দুঃখে কবির বেদনাবোধও প্রকাশ 

পেয়েছে । হিমাঁলয়কে সম্বোধন ক'রে কবি খন বলেন-_- 

এত দেখে এত সয়ে একি চমৎকার 

সরমে আনত মুখ হ'ল না তোমার । 

এই যে ভারত ভূমি বৈজয়ন্ত ধাম, 

আজন্ম তোমার পদে রয়েছে শয়ান-__ 

কেমনে পাষাণ! কহ কি চিস্তা চিস্তিয়ে 

কি দশা হয়েছে তার না দেখ চাহিয়ে ?-- 

তখন বুঝতে পারি কবি-চিত্তে ভারতের ছুঃখ-ছূর্দশা কতখানি আঘাত করেছে । 

ভারতের অমানিশা” তার পক্ষে অসহ। 

২৪ 



৩৭০ বাঙ্ল! সাহিত্য পরিক্রম! 
এই যুগে অক্ষয়চন্দ্র অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ আর একজন কবিও বাঙলা 

কাব্য-সাহিত্যে আপনার স্বাক্ষর রেখে গেছেন । তিনি হচ্ছেন স্বরেন্দ্রনাথ 

মজুমদার । কবি-সমালোচক মোহিতলালমজুমদার মহাশয় 'আধুনিক বাঙ্ল। 

সাহিত্যে কবির জীবন ও কাব্য নিয়ে দীর্ঘ ও সার্থক আলোচন1 করেছেন। 

তিনি স্থরেন্ত্রনাথ সম্বদ্ধে এক জায়গায় বলেছেন-_“ব্থরেন্দ্রনাথের কবিতা শুধু 
ভাবময় নয়, তাহ] চিত্রময় |” তার কাব্যে রোমান্টিক লক্ষণও আছে। তিনি 

বিহারীলালের মতো প্রেমের কবি, কিন্তু প্রেমকে বিহারীলালের মতে 

মর্্যের দুঃখ দ্বন্দ থেকে স্বর্গের আনন্দলোকে পৌছে দেননি । আবার তা 

তিনি ক্লাসিকাল রীতির কবি । ব্রাউনিঙ, স্থইনবার্ণ, বায়রণ প্রভৃতির প্রভাবও; 
তার কাব্যে রয়েছে । তার কাব্য-রচন। সম্বন্ধে কবি-সমালোচক মোহিতলাল ' 

বলেছেন ক্ঞান-গবেষণাকে ভাব-কল্পনার উপরে স্থান দিলেও তিনি কবি-- ' 

প্রতিভাকেই উৎকষ্ট জ্ঞানের মুলাধার বলিয়া জানিতেন। কাব্যচর্চাও এক 
শ্রেষ্ঠ জানযোগ--ইহাও একপ্রকার অধ্যাত্ম সাধনা, ইহ! দ্বারা কেবল চিত্তশুদ্ধি 

নয়, জানবৃদ্ধি হয়, ইহাও তাহার দৃঢ় বিশ্বান ছিল। তিনিও ধ্যান করিতেন 

_ চক্ষু মুদিয়! নয়, চক্ষু খুলিয়া! ; কাব্য স্যষ্টি-গ্রস্থের টীকা, উহাই বাস্তব জীবন- 
যাত্রার উৎকৃষ্ট পাথেয়, উহা চিত্তরঞ্িনী কল্পনারই একাধিকার নহে--এই 

আদর্শ সম্মুখে রাখিয়। স্থরেন্দ্রনাথ তাহার কাব্যগুলি লিখিয়াছেন ।” 

স্থরেন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবী ছিলেন না। ১৮৭৮ সালে মাত্র চ্লিশ বংসর বয়সে 
দেহত্যাগ করেন। এর ভেতর তাঁর কয়েকটি কবিতা এবং “সবিতা'-স্থদর্শন, 

ও “ফুল্পরা"নামে ছুটি কাব্য, এবং “বর্ষবর্তন” (১৮৭২) প্রভৃতি প্রকাশিত হয় । কবি 
কিন্তু তার “মহিল। কাব্যের (১২৭৮) জন্যই বিখ্যাত। এই কাব্য তার মৃত্যুর 

পর প্রকাশিত হয়। কাবোর নামকরণ কবি নিজে করেননি । তাঁর ছোট 

ভাই দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় নামকরণ করেছিলেন । নারীর মাতৃরূপ, 

জায়ারূপ ও সহোদরারূপের স্ততিগান এই কাব্যে করা হয়েছে । কবি- 
সমালোচক মোহিতলাল বলেছেন 'স্থরেন্দ্রনাথের মহিলা! কাব্যও নারীস্তোত্র 
মূলক বটে, কিন্তু তাহাতে বিল্ময় অপেক্ষা সঙ্ঞান শ্রদ্ধা, কল্পনার রসাবেশ 
অপেক্ষা বাস্তবের বস্তপরীক্ষাই অধিক। ্থরেন্্রনাথ নারীচরিত্রের গৃঢ় রহস্য 

চিন্তা না করিয়া সংসারে ও সমাজে, ইতিহাসে ও লোকব্যবহারে, নারীর 

নানা গুণের যে প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাই লবিস্তারে নানা দৃষ্টান্ত, উপম। ও 



অক্ষয়চন্ত্র, স্থরেন্দ্রনাথ, দিজেন্রনাথ প্রভৃতি ৩৯১ 

.অলঙ্কারে মণ্তিত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনার ভঙ্গিই মহিল! 

কাব্যের প্রধান গুণ অন্তত্র বলেছেন, স্থানে স্থানে প্রেমসন্বদ্ধে অতি উচ্চ 

ও গভীর কবিত্ব প্রকাশ পাইলেও, বৈষ্ণবকবির মত ভাব-গভীর আধ্যাত্মিকতা 

অথব1 পাশ্চাত্য কবিগণের মতো, নর-নারীর হ্ৃদয়-বেদনার অসীম রহস্যের 

দ্বারা তিনি অন্প্রাণিত হন নাই। কারণ “ভোগের বস্ত বলিয়াই নারীর 

প্রতি অবজ্ঞার ভাব” তার ছিল না। নারী-পুঞ্জায় পুরানো! কবিদের দেহ 

সন্তোগের” রসকে তিনি বাদ দেননি! নারী সম্বন্ধে 'মহিল! কাব্যে এক 

জায়গায় বলছেন-- 

লতাপর্ণ-পল্লবে নিকুগ্ত মনোহর 

ৰ রচে নর বাসরের ঘর; 

ষ্ং ফুল্পতল্লে কামিনীর ফুল্প কলেবর 

ফুলশরে পুরুষ কাতর! 

নর-পশু বনচারী 
গৃহস্থ করিল নারী । 

ধর "পরে করিল রোপণ 

সমাজ তরুর বীজ-_দম্পতি মিলন। 

এখানে নারীজীবনের যে মাধুর্ধ ফুটে উঠেছে তাকে আবার তিনি সাংখ্য 

দ্রশনের তত্বের ভেতর দিয়েও প্রকাশ করেছেন । নারীকে কবি জীবনের নানা 

বাস্তব অন্ভূতির ভেতর দিয়ে কাব্যময় করে তুলেছেন । 

কবি বলছেন__ 
সংসার তখন ছিল এখন যেমন-- 

ছিল নর জড়ের প্রকার, 

আদি-নারী দিয়া তার সুখ আম্বাদন 

বিকশিল বোধ করি তার। 

মুস। মিলে সাংখ্য সনে 

বুঝ বিচারিয় মনে, 

সুখবোধে ছুঃখের সন্ধান-_ 

বিপরীত বিনা কোথা বিপরীত জ্ঞান ! 

তথ্বের সঙ্গে সঙ্গে একট লিরিকের ব্যঞ্জন! এবং সেই সঙ্গে কাব্য-মাদকতাও 



৩৭২. বাঙলা সাহিত্য পরিক্রমা 

ফুটে উঠেছে। “মহিলা কাব্যকে” সেই যুগের গতাঙ্গতিকতা-বিমুখী লিরিক 
কাব্য বল! ষায়। স্থরেন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনেও যে ক্ষণিকের বিচ্যুতি ও কবির 
খেদোক্তির কথা! মোহিতলালের সমালোচন। থেকে আমরা জানতে 

পারি তা থেকেও এই কাব্য রচনার সহজ প্রেরণার উৎস খুঁজে নেওয়া খুব 
শক্ত নয় । 

কবি স্থরেন্দ্রনাথ টডের রাজস্থানেরও কিছুট। অনুবাদ করেছিলেন । ১৭৭৮ 

খীষ্টান্বে তার রচিত গগ্য বই 'বিশ্ব রহস্য” প্রকাশিত হয় এবং তার মৃত্যুর পর 
“হামির নাটক? (১৮৮১) প্রকাশিত হয়। 

স্থরেন্দ্রনাথ জ্ঞানের পথ বেয়ে ভাবের উধ্বলোকে--কাবোর উচ্চগ্রাত 

নিজের স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠা করবার প্রত্যাশী ছিলেন। জ্ঞনমার্গিক ভাব- 

তন্মক্নত1 শ্ববিরোধী হলেও বাস্তব ভিত্তিতে অধিষ্ঠিত তত্বজিজ্ঞাস্থ সরেক্দ্রনাশ 

পক্ষে সে যুগে তা সম্ভব হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর কাবাধারায় বিহারীংক 
নুরেজ্জনাথ প্রভৃতির মধ্যে আমরা মাইকেলের উদাত্ত গম্ভীর তুর্ধনাদ ঘদ্ধ 

শুনতে পাইনে। তাদের কাব্যে বেজে উঠল বিশুদ্ধ লিরিকের-_আত্মন 
ভাবোচ্ছাসের--ভাবে বিভোর বাউলের একতারার স্থর। মাইকেল চো- 
ছিলেন গতাহুগতিকতার নিগড় ভাঙতে । এই প্রচেষ্টায় তিনি কিই 

সাফল্যও লাভ করেছিলেন । বীররনকে বীরছন্দে রূপদান করেছেন । তার ' 

হেম-নবীনের কাব্যেও এই প্রচেষ্টা চলেছিল কিন্তু ততট1 সাফল্য লাভ করেসে 
লিরিকের উচ্ছ্বাসে বাঙলার মধুস্থদনোত্র কাব্য মুখরিত হয়ে উঠ্না 
ডাঃ স্থকুমার সেন যহাশয় তাঁর “বাংল! লাহিত্যের ইতিহাসে কয়েক গবে 
আলোচনা করেছেন এবং অনেকের নাম উল্লেখ করে গেছেন। কিন্তএ 

কবিদের মধ্যেও কয়েকজন বলিষ্ঠ সাহিত্যপ্রতিভ1 নিয়ে জন্মেছিলেন | রবীন্্র- 

নাথ ও তাঁর অনুগামী কবিদের কথা বাদ দিলে আরও যে কয়েকজন কবি 
বাঙলা! সাহিত্যের সেবা ক'রে গেছেন তাদের সংক্ষিপ্ত আলোচন! করছি 

হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় তখনকার যুগে আখ্যান 
কাব্য ও খণ্ড কাব্য রচন! করেছিলেন । তীর কাব্যগ্রন্থগুলির নাম “চিত্ত মুকুর' 
(১২৮৫ ), “বাসম্ভী, 'যোগেশ? (১৮৮১), “চিন্তা” (১৮৮৭) প্রভৃতি । “যোগেশ' 

কাব্যথানি আখ্যায়িক কাব্য। যোগেশ, নর্মদা, মন্বাকিনীর গ্রেমন্ধন্ ও 

ট্রাজিডিতে এই কাব্যের পরিসমাপ্তি। অন্তান্ত খণ্ডকবিভায় ঈশানচন্দের 



অক্ষয়চন্ত্র, স্থরেন্দ্রনাথ, ছিজেজ্নাথ প্রভৃতি ৩৭৩ 

দেশাত্মবোধ এবং ষুগধর্মোচিত জাতীয়-অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে । ঈশান- 
চন্দ্রে আদর্শ ছিলেন মধুস্থদন, নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্র। ইনি মাজ্র একচন্পিশ 
বৎসর বন্নস পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। “যোগেশ? কাব্য পাঠে মনে হয় নবীনচন্দ্রের 
মতো 761:507791 €1610670 বা আত্ম-সম্পর্ক এই কাব্যেও প্রবল। পাশ্চাত্য 

সাহিত্যরসে এই কাব্যও রসায়িত হয়ে উঠেছিল । 
রবীন্দ্রনাথের জ্যষ্ঠ ভ্রাত। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬ ) যদিও সরস 

গগ্ঠ, গণিত, দর্শনশাস্ত্র রচনার জন্তই গ্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, তাঁর কাব্য রচনাও 

বাঙল! সাহিত্যে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে । তার একটি প্রমাণ তার শ্বপ্র- 

প্রয়াণ কাব্য, এবং “যৌতুক না কৌতুক* (রবীন্দ্রনাথের বিবাহ উপলক্ষে লেখা)। 
তিনি হাল্কা রসের কবিতা রচনাতেও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন । ছিজেন্দ্রনাথ 
তার স্বতিকথায় লিখেছেন--“আগে বরাবর আমি বাঙ্গালা কবিতা লিখিতাম। 

কবিত। রচনার দিকে আমার খুব ঝেণাক ছিল ; তার মধ্যে হয়ত হালকা রঙগ- 

রসের কবিতাও ছিল।, মেঘদূত প্রসঙ্গে তিনি শ্বতিকথায় যা লিখেছেন তা 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । “সিপাহীযুদ্ধের কিছু পরে আমার মেঘদূত প্রকাশিত 

হইল।.*'মেঘদুতে আমার নাম ছিল ন1।......আমি যখন মেঘদূত লিখি, তখন 
ও ধরণের বাঙ্গালা কবিতা কেহ লিখিতেন না) ঈশ্বরগুপ্তের ধরণটাই তখন 

প্রচলিত ছিল। মাইকেল তখন ইংরাজিতে কবিতা লিখিতেন। একদিন 
হাইকোর্টে আমার ভগিনীপতি সারদাকে তিনি বলিলেন, “আমার ধারণ! ছিল 

বাঙ্জালায় ভাল কবিতা রচিত হ'তে পারে না; মেঘদূত পড়ে দেখছি, 

সে ধারণা তুল।” মেঘদূতের অন্বাদ দ্বিজেন্দ্রনাথের কবিত্বের একটি উজ্জ্বল 
উদ্দাহরণ । 

কুবের আলয় ছাড়ি উত্তরে আমার বাড়ি, 
গিয়া তুমি দেখিবে সেথায় । 

সম্মুখে বাহির দ্বার বাহার কে দেখে তার; 
ইন্দ্রধন্থ যেন শোভ। পায়। 

ভাষার এই সরলত। ও মৌলিকতা দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বাভাবিক কবিত্বশক্তির 
প্রকাশের পথ অনেকখানি সুগম করে দিয়েছিল । ১৮৭৩ গ্রীষ্টাব্ষের শেধাশেবি 

দ্বপ্র প্রয়াণ” কাব্য রচিত হয়। এই স্বপ্রপ্রয়াণের রচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ জীবন- 

স্বতিতে একজায়গায় বলেছেন, “বড়দাদার কবিকল্পনার এত প্রচুর প্রাণশক্কি 



৩৭৪ বাউল! সাহিত্য পরিক্রমা 

ছিল যে, তাহার যতট। আবশ্তক তাহার চেয়ে ফলাইতেন বেশী ।” ভাঃ স্বকুমার 
সেন বলেছেন, স্বপ্রপ্রয়াণ আধ্যাত্মিক কাব্যমাত্র নহে, ইহ। পুরাপুরি রসাত্মক 

কাব্য। এই কাব্যের কিছু কিছু অংশ দ্বিজেজ্্নাথ “বঙ্গদর্শনে' প্রকাশ করবার 

জন্য পাঠান। কবির মতে হয়ত অনেক অংশ ছাপানে! হয়নি কিন্ত বস্কিমচন্দ্রে 

“বিষবুক্ষে' যেন তার অনেকখানি প্রভাব রয়েছে । একথ! তিনি তার স্তিকথায় 

নিজে বলেছেন । '্বপ্রপ্রয়াণের ছন্দ দ্বিজেন্দ্রনাথের কল্পিত । রবীন্দ্রনাথের 

পরবর্তী কালের অনেক ছন্দেই স্প্নপ্রয়াণের ছন্দের সার্থক প্রয়োগ আছে! 
ভাষা প্রয়োগে বিহারীলালের মতোই ছ্বিজেন্দ্রনাথের স্বাভাবিক সারল্য ঠা 

পেয়েছে । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, '্বপ্নপ্রয়াণ যেন একটা বূপকের অপরূপ রাজ-। 

প্রাসাদ''"****** ইহার মধ্যে কেবল ভাবের প্রাচুর্য নহে, রচনার বিপুল র 

বিচিত্রতা আছে । ন্বপ্রপ্রয়াণের 

“ভাবাগ্তনে অপুর্ব নয়ন লভি 

সন্ধ্যাভ্র-গিরি-শিখরে কল্পনীরে নিরখিল কবি”, ইত্যাদি-_ 

ছন্দভঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের বলাকার ছন্দের পূর্বাভাস পাই। মুক্ত পয়ারের 
পরিচয়ও এই কাব্যে পেয়েছি । যেমন-_ 

গম্ভীর পাতাল । যথা কালরাত্রি করালবদনা 

বিস্তারে একাধিপত্য ৷ শ্বসয়ে অযুত ফণি-ফণ। 

দিবা নিশি ফাটি রোষে; ঘোর নীল বিবর্ণ অনল 

শিখা-সজ্ঘ আলোড়িয়! দাপাদাপি করে দেশময় 

তমোহন্ত এড়াইতে।' 

ভাববৈচিত্রা, ভাষার প্রাঞ্জলতা ও সঙ্গীতমাধুর্ধ স্বপ্নপ্রয়াণকে অপূর্বতা 
দান করেছে। 

দ্বিজেন্দ্রনাথ চিত্রকল1 ও সঙ্গীতে অনুরাগী ছিলেন। তার পত্রাবলী ওবাঙ্ল। 

সাহিত্য সরল রচনার এক বিশেষ নিদর্শন । তখনকার যুগের ইংরেজি 
শিক্ষিতদের ইংরেজি-বাঁউল মেশানো রচনার নিদর্শন তার পত্রাবলীতে পাওয়া 
যায়। রাজনারায়ণ বস্থকে লেখ! একটি চিঠিতে তার এই ধরণের রচনার নিদর্শন 
পাই। চিঠিতে তিনি লিখছেন-_“.*....আমাদের দেশের লোক এমনি ঘোর 

অরসিক যে, একটা জিনিস যাহা! 71709 1৪০61 11010010035, সেই 
180$00100505988 তাহাদের চক্ষে আজুল দিয়া না দেখাইলে তাহারা 



 অক্ষয়চন্্র, স্থরেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ৩৭৫, 

কোনোমতেই দেখিতে পান না। আবার দেখাইয়া! দিলে বলেন ও তো। 

জানাই আছে!” না দেখাইয়। দিলে 11010510905কে 50101100৬ মনে করিয়া 

তাহার গৌড়। ৪101:61 হন-_এইবূপ উভয় সংকটে আমার মন্তব্য এই ষে-_. 

দেখাইয়। দেওয়া ৪6 810 119] 15 0:5£51916 6০ দেখাইয়া না দেওয়া 

£০: প্রবীণতা?৪ 5915 1১ রচনার এই সরসতা লক্ষ্যণীয় । সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 

লিখিত এক পত্রে কবি দ্বিজেন্দ্রনাথের নিভাীক মনের পরিচয় পাওয়া যায় । 

তার কিছুটা অংশ উদ্ধত করা গেল। 

“আমার বিশ্বাস এই যে, 011051) (09ড6177)6100এর 70165550165 বর্তমান 

অবস্থায় আমাদের মাথার উপর থেকে অপনীত হয়, তবে আমাদের কী ষে 

শোচনীয় দশা হইবে তাহ একমুখে বলা যায় না । এখন এই ঘোরতর দুরবস্থা! 

মধ্যেও যখন আমাদের চক্ষু ফুটিতেছেন। তখন [3116151) (0%17017)61)6এর 

[01295016 অস্তধণন করিলে- আমাদের দিশী 2০%1001রা, অত্যাচারী 

জমিদারেরা, 79:1০56-1100618 উচ্চবংশীয়েরা এবং স্বার্থপর ধনাটোরা ষে, 

হাতে মাথ| কাটিবে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই | *** এ কথা খুব ঠিক যে, 

তুমি যেমন লিখেছ, £০৬61)01 ও £€09%210070এর মধ্যে £82 বাড়ানে। 

অনর্থের মূল-_-£৪০ কমানো শ্রেয়ের মূল। শেষোক্ত 120155100এ রবি 

( রবীন্দ্রনাথ ) কতকট। কৃতকার্ধ হয়েছেন_-এবং আশানুরূপ রুতকার্ধ হোন্ 

ইহ1 আমার আন্তরিক প্রার্থনা । "০ 96.০৮: 071 2595621 0051)6 €০ 

১৪ ০৪: 5016 2130. 2130 7068০এ:-_-এটা বুদ্ধদেবের সর্বপ্রধান উপদেশ, 

এই উপদ্দেশটি আমরা যে পরিমাণে কার্ষে পরিণত করিতে পারিব সেই 

পরিমাণে আমর] স্বাধীনত1 অর্জন করিব--ইহ1 বেদবাঁক্য। গান্ধীর জান! 
উচিত যে, আমাদের দেশের উচ্চবংশীয় এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা নিয়শ্রেণীদের 

প্রতি যেরূপ অবঙ্ঞাস্চক নির্দর ব্যবহার করিয়াছেন এবং এখনে! পর্যস্ত করিতে 

ক্ষান্ত হন নাই_-আমাদের সেই পাপের ফল আমর] ভোগ করিতেছি, অতএব 

01591105 66615 96 1)0106 1 73116151) (০০122106106 কাজ একটি করেন 

অতিশয় গহিত--০সটা এই যে, আমাদের দেশের যে কোনো লোক দেশের 
হিতসাধনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন (যেমন তিলক প্রভৃতি )--অস্ষি 

30617910676 তাহার প্রতি খড়গহস্ত হন-_তাই আমি বর্তমান 731161912 

(3০607365এর মর্মান্তিক বিরোধীপক্ষ | এ ছাড়াও হিন্ু মেলার সময় 



৩৭৬ বাঙলা সাহিত্য পরিক্রম। 

তীর স্বাধীন চিন্তাধারা, দেশপ্রেমে জাতীয়তাবোধের আদর্শের পরিচয় তার 

তৎকালীন চিঠিপত্র থেকেই পাই । তিনি বলেছেন, “আমি চিরকাল হ্বদেশী” | 
কিন্তু এ হ্বদেশীয়ানায় “বিলাতী গন্ধ তিনি অপছন্দ করেন, তাই স্পষ্টত রঙ্গলাল, 

রাজনারায়ণের শ্বদেশীমানাকে তিনি বারে! আনা বিলাতি ও চার আনা শ্বদেশী 

বলতে দ্বিধা করেন নি। ত্াতি, কামার, কুমোরদের নিয়ে জাতীয় স্বদেশী 

মেল! বসাবার ইচ্ছেই ছিল তার বেশী। এই সময়ে তার বিখ্যাত “মলিন মুখ- 
চন্দ্রম। ভারত তোমারি গানখানি রচিত হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ অনেক ব্রহ্মসঙ্গীতও 

রচনা করেছিলেন। তিনি ভারতী ও তত্ববোধিনী পক্সিকার সম্পাদন! 

করেছিলেন । এই সব পত্রিকায় তার দর্শনবিষয়ক নান। প্রবন্ধ গ্রকাশিত 

হ'ত । 

কবি দ্বিজেন্দ্রনাথের কথ। বলতে গিয়ে তার জীবনের অন্তান্ত দিকের 

কথা বলবার চেষ্টা করেছি । দ্বিজেন্দ্রনাথের অন্্রজ সত্যেন্দ্রনাথৎও কবিতা, 

সঙ্গীত, ও অন্ুবাদ-কাব্য রচনা করেছিলেন। সেকালের জাতীয় সঙ্গীতের 
মধ্যে তার রচিত “মিলে সব ভারত সন্তান, একতান মনপ্রাণ, গাও 

ভারতের যশোগান” গানখানি বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল । বঙ্কিমচন্দ্র “এই 

মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক বলে উচ্ছুনিত প্রশংসা করেছিলেন । 
এছাড়া তিনি ব্রক্ষসঙ্গীতও রচনা! করেছিলেন। সত্োন্দ্রনাথ মেঘদূত (১৮৯১) 

ও গীতার (১৯০৫) অনুবাদ করেনে। সেক্সপীয়রের সিম্বেলিন অবলম্বনে 
স্ুশীলা-বীরসিংহ (১৮৬৮) নামে একখানি নাটকও রচনা! করেন। 
ভারতবর্ষে সত্যোন্ত্রনাথই প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান। তিনি উদ্ারনৈতিক ও 

প্রগতিপস্থী ছিলেন । সুদীর্ঘকাল তত্ববোধিনী পত্জিকার সম্পাদনা করেছিলেন । 

রাজকষ রায় নাটক, উপন্তাস, অন্থবার্দ সাহিতা, কবিতা সবই রচনা 

করেছেন। নাট্যকার হিসাবে রাজরুষেের বাঙলা সাহিত্যে যেমন একটা বিশেষ 

স্থান আছে, কবিতা রচনাতেও সেই বৈশিষ্ট্য অক্ষুপ্ন রয়েছে। আবার, 
“ছিরল্সয়ী', “কিরণময়ী' প্রভৃতি উপনাাসও উপযুক্ত খ্যাতি ফাবী করতে পারে। 

কাবোর রচনাভঙ্গীতে ষেমন হেম-নবীনের প্রভাব লক্ষণীয়, তেমনই ভাবের 
সহজ ব্যঞ্জনাতে তিনি স্বকীয়তা রক্ষা করেছেন। বিশেষ করে নতুন ছন্দের 
ব্যবহারে তার কৃতিত্ব কম নয়। তিনি রামায়ণ, মহাভারতের অন্ধু- 

বাদও করেছিলেন। তার “মোহস্ত-বিলাপ” (১৮৭৪ ), “অবসর সরোজিনী" 



অক্ষয়চন্ত্র, স্থরে্জনাথ, দ্বিজেন্ত্রনাথ প্রভৃতি ৩৭৭ 

ভারতযুবরাজ' (১৮৭৫), “ভারত গান? (১২৯৫), “কন্কিপুরাণ' € ১২৯৯) 

প্রস্ততি উল্লেখযোগ্য কাব্য। তার কাব্যে মুক্তক ছন্দ ও গদ্য ছন্দের 
অবতারণাও ঘটেছে । তার গতির ক্ষিপ্রতায় কাব্যের চিত্ত্রপরম্পর! স্থন্দরভাবে 

প্রকাশ পেয়েছে । কাব্যের স্থানে স্থানে স্বদেশগ্রীতির নিদর্শনও মিলে। 

পাশ্চাত্তা-আদর্শলন্ধ জাতীয়তাবোধ এবং জাতীয় পরাধীনতার মনোবেদনার 

যুগে রাজকুষ্ রায় সার্থক সাহিতা সাধক । 

এই যুগের আর একজন সার্থকনামা কবি হচ্ছেন আনন্দচন্দ্র মিজ্ঞ 

(১৮৫২-১৯০৩)। বাঙলা সাহিত্যে আনন্দচন্দ্র “মিজ্রকাবা, ও “হেলেন! 

কাব্যের জন্তই প্রসিদ্ধ। কিন্তু এছাড়া তিনি রাজা রামমোহনের জীবনী 

অবলম্বনে “ভারতমঙ্গল কাব্য; (১৮৯৪__অংশত প্রকাশিত) রচন! 

করেছিলেন। আনন্দচন্দ্রের কাব্যরচনার ক্ষিগ্রগতি দৌষ বা গুণ হিসেবে 

ধরে নেওয়া যেতে পারে। তার "হেলেন! কাবা” হোমারের ইলিয়াড থেকে 

নেওয়া। রচনাভঙ্গী মধুস্দনেরই মতো । তিনি মুখাত মধুন্দনের নির্দেশিত 
পথ বেয়েই 'ভেলেন! কাব্য, রচন] করেছেন। তবে কাব্যে বিভিন্ন ছন্দের 
অবতারণাও ঘটেছে । রামমোহনের জীবনীমূলক ভারতমঙ্গল কাব্যে কবির 

দেশাত্মবোধ ও জাতিপ্রীতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে । ভারতমঙ্গলে তিনি 

বলছেন-_ 

অবজ্ঞেয় বঙ্গবাসী অবনীতে এবে, 

হইবে জগৎপুজ্য শোর্য-বীর্ধ-জ্ঞানে 
একদিন) শুভছ্িনে উদ্ধারিবে তার 

পরাক্রমে পুণ্যভূমি জননী ভারতে । 

আনন্দচন্দ্র কাব্য ছাড়া বহু সঙ্গীত এবং উপন্থাস (রাজকুমারী, ১৮৭৯) 
রচনা করেছিলেন । 

এই সময়ে ব্যঙ্গ কবিতায় জগবন্ধু ভদ্র ও ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

বিশিষ্টত1 অর্জন করেছিলেন। জগবন্ধু ভদ্র '“মেঘনাধ বধ কাব্যের" প্যারডি 

“ছুচ্ছুন্দরী বধ কাব্য” রচনা করেন। এই প্যারডিখানিকে খণ্ডকাব্য বল যেতে 

পারে। এ'র স্মরণীয় সাহিত্যসেব। পদাবলী সংগ্রহ । ইনি এরগৌরপদ তরঙ্গিণী'র 
জন্তভই সমধিক প্রসিদ্ধ। দেশের ছুর্দশা ম্মরণে “ভারতের হীনাবস্থাঃ নামে 
একখানি ছোট গ্রস্থ৪ রচনা! করেন । 



৩৭৮ বাঙলা] সাহিত্য পরিক্রমা 

ৰাঙুলা সাহিত্যে কিন্তু ইন্দ্রনাথই বাঙ্গকাব্য রচনার জন্ত বিশেষ প্রসিদ্ধ । 
তখনকার যুগের দেশসেবা ও দেশোদ্ধারের নামে ষে ছুর্বলতা বাঙালী- 

জীবনে প্রকাশ পেয়েছিল তার পরিচয় তার “ভারত-উদ্ধার; কাব্যে আমরা 
পাই। বাঙালী এমনিতে ছূর্বল,__-ঘরেই তার যত বাহাছুরী। ভারত উদ্ধারের 

ব্রত নিয়েছে সে-ইংরেজকে তাড়াবে, কিন্তু মনে বল নেই। তাই জোর 
করে সে বলে-_ 

সফল জনম 

করিব, ভারতে দিয়! স্বাধীনতা ধন-- 

বহুদিন অপহৃত হইয়াছে যাহ|। 

নানা অন্ুরোধ-উপরোধে যখন স্ত্রী স্বামীকে স্বাধীনতা সংগ্রামে যেতে 

বাধা দিতে পারলন। তখন স্ত্রী বলে-_ 

নিতান্তই যাবে যদি হৃদয়বল্পভ 

আলুভাতে ভাত তবে দিই চড়াইয়। 
খাইয়৷ যাইবে যুদ্ধে । 

ইন্দ্রনাথ ভারত-উদ্ধারের বাড়াবাড়িকে বরদাস্ত করতে পারেননি । 

তার বাঙ্গরচনায় তিক্তত1! তেমন ছিলনা । সরসতা ও লঘুত1 ইন্দ্রনাথের 
ব্যঙ্গরচনার প্রধান গুণ। 

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনার প্রথম যুগে আর ধারা কাব্য রচনা করেছেন 
তাদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সেন, গোবিন্দচন্দ্র দাস, কালীগ্রসন্ন কাব্য- 

বিশারদ, বিজয়চন্দ্র মজুমদার রবীন্দ্রনাথের বয়ঃকনিষ্ঠ অক্ষয়কুমার বড়াল, 

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কামিনী রায়, শশাঙ্কমোহন সেন প্রভৃতির নাম 

উল্লেখযোগ্য । গিরীব্দ্রমোহিনী দাসী, কামিনী রায় এবং অক্ষয়কুমার 

বড়াল রবীন্দ্রনাথের দ্বারা কিছুট। অন্রপ্রাণিত হয়েছিলেন । 
কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক- কবি। স্থানে স্থানে 

কিছুট। রবীন্দ্রপ্রভাব থাকলেও তাঁর নিজস্ব একট৷ শিল্প-ভঙগীও ছিল। 
কবি"সমালোচক মোহিতলাল দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলেছেন--তাহার 

প্রতিভা আত্মমু্ধ । *.***" বিহারীলালের ধ্যান ছিল, দেবেন্দ্রনাথের €কবল 

আরতি | দ্েবেজ্জনাথের রচনার প্রধান গুণ--সহজত1। তার যা বলবার 



অক্ষয়চন্দ্র সুরেন্দ্রনাথ, দ্িজেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ৩৭৯, 
আরা 

ত। তিনি সহজেই বলে গেছেন। চিন্তা বা যুক্তির কোনো অবতারণ। ঘটান 

নি। তিনি ঘ:০:০-এর মুখে আপনাকে ছেড়ে দিয়েছেন। 'চিন্তা ও বিচার 

বিশ্লেষহীন কবিপ্রতিভা উচ্চ-নীচ ও সমতল ক্ষেত্রে কল্পনাকে যেন অবদ্ধন 
অবস্থায় ছাড়িয়। দিয়াছে । বিহারীলাল বা স্থুরেন্দ্রনাথের মতো তিনিও 

নারীজীবনের রহস্যময়তার দিক উদ্ঘাটন করতে চেয়েছেন। রূপের পুজ। 
তার কাব্যের একট। মূল স্থর। সেখানে তিনি ব্ূপ-মদে মাতাল হয়ে 

উঠেছেন। এই 37500803059 আমাদের প্রাচীন সাভিতোও ছিল। 

আমাদের প্রাচীন ক্লাসিক রীতি এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যের রোমান্টিক ভাবোচ্ছ্াস 
তার কবিতাকে বর্ণ বৈচিত্র্য দান করেছে । সৌন্দর্যকে তিনি ভোগ-রসসিক্ত 

করে অনুভব করছেন। একদিকে বৈষ্ণব ভাবুকতাঁ, অপরদিকে কাব্যে 

ভোগরসাবেশ বা 9550.0851)255 দেবেক্জনাথের কাবা-রচনাকে অপুর্বতা 

দান করেছে। নারীকে কবি বলছেন-_ 

যাছুকরি, তুই এলি-_ 
অমনি দিলাম ফেলি, 

. টাকা ভাষ্য,_তোর ওই চক্ষ-দীপিকায় 
বিদ্যাপতি, মেঘদূত সব বোঝা! যায় 

এইটুকুর মধ্যেই কবির নারীমৃত্তি ও তার মিলন-বিরহের অপুর্ব রূপটি ফুটে 
উঠেছে। প্রকৃতিও তার এশ্বর্ব দিয়ে কবিতাগুলিকে যেন সার্থক করে 

তুলেছে । যেমন-_ 

তরুটি ভরিয়া! গেছে অশোকে অশোকে 

বসেছে জোনাকি-পাতি কুস্থমে কুস্ুমে 

কবিচিত্ত ভরি গেল মাধুরী-আলোকে, 

তুমি সখি তরু হতে নেমে এলে ভূমে ! (দীপহন্তে যুবতী ) 

দ্বেবেজ্্রনাথের কবিত্বশক্তির মৌলিকতা| সম্বন্ধে মোহিতলালের ভাষায় বল! 

যায় “তিনি স্বাভাবিক ভাবাবেগে আর্টের সংযম অভ্যাস করেন নাই-_তীাহার 

প্রকৃতিই আর্ট-বিরোধী, অথচ এই প্রকৃতির পুর্ণ শক্তি বলে তিনি এমন সকল 

শ্লোক রচন! করিয়াছেন যাহা আর্ট হিসাবেও নিখুত। তাহার কাব্য ও 

জীবন এক ছিল,''তখোর সত্যকে তিনি কখনও গ্রাহন করেন নাই-**।$ 
তার কাব্যে মাইকেল-বিহারীলালের কাব্য-এশ্বরধের সার্থক মিলন ঘটেছে! 
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সেই যুগে বসে, সমাজের ছুঃখ-ছুর্বশার মাঝে থেকে বস্তনিরপেক্ষ কাব্য-সাধনা 
বিল্ময়েরই বটে। মোহিতলালের ভাষায় «...দেবেন্ত্রনাথের কল্পনায় ধ্যান 

ছিল না; নেশার মত্ততা ছিল । [7০ ৪05 076 12015] 200. 15 1090+-- 

একথা তাহার সম্বদ্ধেই খাটে ।” 

দেবেন্দ্রনাথের পরে ছুঃখ-দারিজ্র্য জর্জরিত ভাওয়ালের ম্বভাবকবি গোবিন্দ 

দাসের নাম (১৮৫৫-১৯১৮) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । সারাজীবন 

অত্যাচারী জমিদারের ও তার কর্মসচিবের লাঞ্ছনা এবং ভ্রারিপ্র্যে অসন্থ্ 

নিপীড়ন তাকে ভোগ করতে হয়েছিল। তার ভেতরও দুঃখের করুণ 
ভৈরবীতে তার কাব্যবীণাটি বেজে উঠেছিল। এদ্দিক থেকে অভাবগ্রস্ত সমাজের 

ভেতর থেকে প্রতিনিয়ত অভাবের কুণ্ড জালিয়ে তার যে কাব্য-সাধন। বাঙ্ল। 
সাহিত্যের পক্ষে তা এক বিশেষ সম্পদ । কবি “প্রেম ও ফুল” (১২৯৪), “কুক্কুম' 
(১২৪৯৮), “কন্তরী” (১৩০২), চন্দন” (১৩০৩), “ফুলরেণু* (১৩০৩), “বৈজয়স্তী' 

(১৩১২), “মগের মুলুক? (১২৯৯) প্রভৃতি রচন1 করেন। গোবিন্দদাসের ছিল 

প্রবল ও প্রচুর প্রাণশক্তি, শত লাঞ্ছনা নিপীড়ন তাঁর কবিত্ব শক্তিকে অ্রিয়মাণ 

করতে পারেনি, বরং অত্যাচারীর নির্মমতা তার ভেতর থেকে লাঞ্ছিতের স্পষ্ট 

প্রকাশ ঘটিয়েছিল। কবির জীবনে যত আঘাত, যত দুঃখ বিভীষিকার মতো 

এসেছিল তাকে নিজের কবিত্বশক্তির প্রচণ্ততায় ও আবেগে তিনি ধুলিলুঠ্িত 
করেছেন। স্বাভাবিক কবিত্ব, নিপীড়িতের জন্য বেদনীবোধ, অত্যাচারীর 

বিরুদ্ধে ক্ষোভোন্নত্ততা, পরাধীনতার গ্লানিতে তীব্র ঘ্বণার ভাব তার কাব্যকে 

অসামান্ত সৌষ্ঠৰব দান করেছে । প্রকৃতি কবির নিত্য-সহচরী। গোবিন্দ 
দাস ছিলেন বাঙলার জনসাধারণের কবি । কবি-সমালোচক শশাক্কমোহনের 

মতে 'গোবিন্দচন্দ্র দাস আধুনিক বঙ্গের বারুন্স্।” তার রচনার কয়েকটি 

উদাহরণ দ্িচ্ছি। যেমন, 
স্বদেশ স্বদেশ করছ কারে ? এদেশ তোমার নয় +-- 

এই ষমুন! গঙ্গানদী, তোমার ইহা! হত যদি 
পরের পণ্যে, গোরা সৈন্কে জাহাজ কেন বয়? 

এই যে ক্ষেত্র শশ্য ভরা, তোমার ত নয় একটি ছড়া, 

তোমার হ'লে তাদের দেশে চালান কেন হয় 1.**+ 



অক্ষয়, হরেন্্রনাখ, দ্বিজেশ্রনাথ প্রভৃতি রি? 
এক সময় স্বদেশী গান হিসেবে এই গানটি খুবই প্রচলিত ছিল। 
নারী রূপের পুজারী হিসেবে তিনি বলেন--"আমি তারে ভালোবাসি 

অস্থি মাংস সহ।” এখানে দেহসবস্ব প্রেমেরই প্রকাশ ঘটেছে। তার অন্ত 
একটি কবিতায় গ্রাম্যপ্রকৃতির রূপ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে-_ 

বৈশাখে বিকাল বেল মেঘে মেঘে করে খেল! 

বহিতেছে মৃদু মুছু শীত সমীরণ ! 

দয়েল বসিয়া আছে 

পশ্চিমে 'কাফিলা” গাছে 

ঝুলিছে বাশের আগে মুমুষূ কিরণ! 

ভাওয়ালে থাকাকালীন “বান্ধব” সম্পাদক কালী প্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের বিরাগ- 

ভাজন হয়ে নিতান্ত অযৌক্তিকভাবে গ্রাম থেকে তিনি নির্বাসিত হন। 
“নির্বাসিতের আবেদন” কবিতায় তার যে মর্বেদন। প্রকাশ পেয়েছে তা 

প্রতিষুগের গৃহহীন সব-হারানে মান্থষেরই মর্মবেদনা__ 

তোমরা বিচার কর জনসাধারণ 

এ নহে সামান্ত শান্তি, 

এ ভাই যৎপরোনাস্তি, 

ফাসির পরেই এই চির-নির্বাসন ! 
বিন৷ দোষে কেন তবে 

এ শান্তি আমার হবে? 

দরিদ্র দুর্বল আমি, এই কি কারণ? 

পিশাচের রাক্ষসের শত অত্যাচারে ! 

ছুর্বল বিচার চায় তোমাদের দ্বারে ! 

“মগের মুলুক+ রচনায় তিনি এই লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে অনেকটা ঝাল মেটাতে 
চেষ্টা করেছিলেন। তার বিরুদ্ধ-পক্ষ ভাওয়ালের ম্যানেজারের উপর তার যে 

স্বাভাবিক ক্রোধ জেগে :উঠেছিল তারই প্রকাশ এই কাব্যখানিতে। বিপধন্ত 
ও ক্ষত বিক্ষত হৃদয়ের দীর্ঘনিশ্বাসের বহ্ছি জলে উঠল তার নান] কবিতায়। 

তীস্ষ ব্যঙ্গ ও তীব্র বেদন। তখন গার কাব্যের বাহুন হয়ে উঠেছে। যেমন--- 



৩৮২ ৃ বাঙলা সাহিত্য পরিক্রম। 

আমি পরবাসী, 

ঘুরছি আমি নানান্ দেশে নানান্ কষ্টে নানান্ ক্লেশে 
মন বসে না কোনখানে, পানার মত ভাসি । 

অথবা, 
ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মলে” 

তোমর1 আমার চিতায় দিবে মঠ? 

আজ যে আমি উপাস করি 

না খেয়ে শুকায়ে মরি, 

হাহাকারে দিবানিশি 

| ক্ষুধায় করি ছটফট ।*... 
মৃত্যুর পুর্বেও কবি অভাবের তাড়নায় এবং অর্থসংগ্রহের আপ্রাণ চেষ্টায় 

নিজে একেবারে অধন্ৃত হয়ে পড়েন। তাই বলেছি বাড়ল দেশে আর 

কোনো কবির ভাগ্য এমন বিড়ম্বিত হয় নাই। সারদাচরণ মিত্র, দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি তাকে মৃত্যুর পুর্বে কিছু কিছু অর্থসাহায্য করেছিলেন । 

সেষুগে আর একজন কবি ও সাহিত্যিক বিপ্লবী মন নিয়ে ক্ষণিকের 
জন্য বাঙ্ল। সাহিত্য আসরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন । তিনি হচ্ছেন কালী প্রসন্ন 
কাব্যবিশীরদ ( ১৮৬১-১৯০৭)। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা সমাজ ও 
সাহিত্যে কালী প্রসন্নের একটি বিশেষ স্থান আছে; কাব্যবিশারদ শুধু কাব্য 
রচনাতেই ব্যুৎ্পত্তি লাভ করেনি, তখনকার দ্রিনের স্বদেশী আন্দোলনেও 

বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং তার জন্য তাঁকে অনেক নির্যাতন সঙ্থা 
করতে হয়। ১৮৭৮ সনে প্রকাশিত সমাজ বিষয়ে রচনা “সভ্যতা সোপানের' 

জন্য সরকারের কাছে নিগৃহীত হন। সে ব্যাপারে তিনি “সোম প্রকাশে 

ননির্দোধীর অপরাধ, নামক কবিতায় বলেছিলেন-_ 
ভাবি নাই রাজকুল 

এত দূর ভয়াকুল 

সত্য বাক্যে রাজ হৃদে ভয়ের সঞ্চার 

স্বাধীন ইংরাজ মতি 

বিচিন্র তাহার গতি '. 

দ্বেঈী হওয়া বড় দোষ বুরিলাম সার'। 



অক্ষয়টন্তর, স্রেশ্রনাথ, ছিন্দেন্্রনাথ প্রভৃতি ৩৮৩ 

তিনি যে কতট। স্পষ্টবাদী ছিলেন তা এই কাব্যাংশ থেকে বুঝতে পারি। 
তিনি রবীন্দ্রনাথের “কড়ি ও কোমলের* প্যারডি “মিঠে কড়।* নাম দিয়ে 

প্রকাশ করেন। কালীগ্রসন্ন “প্রকৃতি” “এন্ি-্রীষ্টিয়ান”, 'কস্মোপলিটান», 
“হিতবাদী” প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনাও করেন। দেশাচার (১৮৭৯), 

লুক্রেশিয়া (১৮৭৯), বঙ্গীয় সমালোচক (১৮৮০), চিন্তাকুনুম (১৮৮২ ), 

রুচি-বিকার (১৮৯৭) প্রভৃতি কাব্য রচনায় তার সার্থক কবিত্ব শক্তির পরিচয় 
পাই। এছাড়া বিদ্যাপতি বঙ্গীয় পদাবলী, প্রসাদ পদাবলী, মাইকেলের ও 

হেমচন্দ্রের জীবনবৃত্তাস্ত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রচনা ও সংকলনগ্রস্থে তার 

অসাধারণ অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই । কালী প্রসন্ধ অনেক স্বদেশী সঙ্গীতও রচনা 
করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে বঙগভঙ্গের প্রতিবাদে যে আন্দোলন শুরু 

হয় কালীপ্রসন্ন তাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তার একটি বিখ্যাত গানের 

কয়েকটি পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করলে তার দেশান্ুরাগের পরিচয় পাওয়া যাবে। 

মাগো, যায় যেন জীবন চলে, 

শুধু জগৎ মাঝে তোমার কাষে 

বন্দে মাতরম বলে । 

লাল টুপি কি কালো কোর্তা 
জুজুর ভয় কি আর চলে? 

(আমি) মায়ের সেবায় রইব রত 

পাঁশব বলে দিক জেলে ॥ 

আমি ধন্য হব মায়ের জন্য 

লাঞ্চনাদি সহিলে। 

ওদের বেজ্জাধাতে কারাগারে 

ফাসি কাষ্ঠে ঝুলিলে॥ ইত্যাদি 
কাব্যবিশারদ তাঁর নিজের মৃত্যুর পুর্বদিনে যে কবিতা লিখেছিলেন তাতে 

তাঁর দেশমাতৃকার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি, ভালোবাসা, দেশবাসীর প্রতি গভীর 

প্রীতি ফুটে উঠেছে-__ 
তোমার মহিম! গাবে, ওম! বঙগভূমি ! 

লাঞ্িত তোমার নাম, 



৩৮৪ বাঙ্ল। সাহিত্য পরিক্রমা 

দেখে তবু চলিলাম, 

এ দীর্ঘ জীবন বৃথা দেখিলে ত তুমি! 
এ ছুঃখ রহিল মনে 

তোমার সম্ভান গণে, 

না দেখিয়া সমাদূত--শমন সনে 
যেতে হ'লো--মন সাধ রহিল মা! মনে। 

“বিগ্ভাপতি বঙ্গীয় পদাবলী* সংগ্রহখানির জন্ত কালীপ্রসন্ন রি 
বাঙালীর স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ছুঃখের বিষয় তার এই সংগ্রহখানি এখন 

আর পাওয়া যায় না। কালীপ্রসন্নের কবিত্বপ্রতিভা মোলায়েম ছন্দে ধর! দেয়নি, : 
তাতে ঝাঝ ছিল। বিশেষ করে পরাধীন দেশের লাঞ্ছিত স্বাধীনতাকামী মন 

আত্ম-বিভোর লিরিকের মধুর লালিত্যে আপনাকে একেবারে ভাসিয়ে দিতে 

পারেনি । তাঁর কাব্যে গীতিধর্ম যেমন আছে তেমনই আছে দেশানুরাগের 
উদ্বেল ও উৎকঠ ভাব। 

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪ ), অক্ষয়কুমার বড়াল ( ১৮৬৫- 
১৯১৮), কামিনী রায়, ( ১৮৬৪-১৯৩৩), মানকুমারী বন্থ (১৮৬৩-১৯৪৩) 

প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবি। এদের মধ্যে গিরীন্দ্রমোহিনী 

দাসীর কবিতায় রবীন্দ্রপ্রভাব কিছুট। লক্ষিত হয়। 

গিরীন্্রমোহিনী কবিতা -হার (১৮৭৩ ), ভারতকুক্থম (১৮৮২ ), অশ্রুকণা, 

শিক্ষ। ( ১৩০৩ ), অর্থ্য €( ১৩০৯) ম্বদেশিনী গ্রভৃতি কাব্য রচন! করেন। তার 

রচনায় একটি সহজ সারল্য ছিল। হ্ন্বরকে তিনি সুন্দর করেই একেছেন। 

বলার ভঙ্গিও তীর স্বাভাবিক কবিত্বেরই পরিচায়ক । নিম্নোদ্ধত রচনাংশটি 

পড়লে বোঝা ষাবে তাঁর রসবোধ কতখানি ছিল। 

'একাকিনী আপনার মনে 
ধান নাড়ে বসিয়া প্রাঙ্গনে । 

শান্ত স্তব্ধ ছিপ্রহরে গ্রাম্য মাঠে গোক্ চরে 

তরুতলে রাখাল শয়ান;ঃ 

সরু মোটা রাস্ত। দিয়ে পথিক চলছে গেয়ে 

মনে পড়ে সেই মিঠে তান। 

শু তত 



অক্ষয়চন্ত্র, ঈরেন্দ্রনাথ, দ্বিজেজ্্রনাথ প্রভৃতি ৩৮৫ 

এখানে যেন 0৫5 6০ £060002 কবিতার মতো একটা আমেজ এসে 

পড়েছে। 

অক্ষয়কুমার বড়াল রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে ছোটে! হলেও রবীক্র- 
প্রভাব তার মধ্যে সামান্তই আছে। বরং তীর সঙ্গে মিল খুঁজে পাই 
বিহারীলাল, সুরেন্্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ, গোবিন্দদাসের । এই মিল কাবারীতির 
অনুকরণে নয়-__এই মিল আত্মগত ভাবোচ্ছাসের মিল। তবুও তার 
মধ্যে বিহারীলাল একেবারে ভাবে বিভোর । স্থরেন্ত্রনাথ বিভোরতা ও 
উন্মস্ততায় গা ঢেলে দিয়েছেন, দেবেন্দ্রনাথ বস্তনিরপেক্ষ রোমান্টিক, গোবিন্দ 
দাসে ভাব ও বস্তর ছন্দে ভাববন্িশিখায় কখনও ভৈরবী, কখনও বা 

দ্ীপকের তান- অক্ষয়কুমাঁরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তের লিরিক সঙ্গমে বুদ্ধিবৃত্তির 
ব্যঞ্রনা এবং সেই সঙ্গে বাস্তব ও আদর্শের ছন্্ও রয়েছে । অক্ষয়কুমার নারী 
ও নারী-্রম নিয়ে কাব্য রচন! করেছেন । এবং যদিও তিনি ভাবের উধ্ব€ 

লোকে বিচরণ করতে চেয়েছেন তবুও “তিনি নর-নারীর বাস্তব সম্পর্কের-_ 

পুরুষ ও প্রকৃতির ছেত তত্বের__ভাবন। কখন ত্যাগ করিতে পারেন নাই |” 
অক্ষয়কুমারের রচনায় বাল্য দোষ নেই । এএষ। কাব্যখানিতে তার 

ছুলভ কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া! তার প্রদীপ” (১২৯২), 

“কনকাগ্রলি? (১২৯২ ), “ভুল (১২৯৪ ), শঙ্খ” (১৩১৭) প্রভৃতি বিশেষভাবে 

উল্লেখষোগা কাব্য । 

“এষা? কাব্যের মুখবদ্ধে কবির ষে উক্তি তাতে কবিকে ভাবোচ্ছ্াস্মূখর 

মনে হলেও যেন মাটির ওপর দাড়িয়ে মান্ছষের সখ দুঃখানুভূতি নিয়ে তিনি 

বলেছেন-_ 

নহে কর্নার লীলা-_ম্বরগ নরক 
বাস্তব জগত এই, মর্মান্তিক ব্যথা । 

নহে ছন্দ, ভাব বন্ধ, ছন্দ রসাত্মক, 

মানবীর তরে কাদি, যাচিনা দেবতা! । 

তবুও তাঁর বাক্য ভাব ও ছন্দ রসাত্মক হয়েই উঠেছে। বাস্তব রস 

প্রেষ-বৈচিত্বা ও ভাব-প্রীতি তার রচনাকে সমুদ্দধ তুলেছে 

পাশ্চাত্যের ভাব-বন্ব তার কাব্যে সুস্পষ্ট 
কামিনী রায় তার “আলো! ও ছায়া” (১৮৮৯) কাব্যগ্রন্থের জন্থই বিশেষভাবে 

২৫ 



৩৮৬ বাড লা! সাহিত্য গররিজম। 

শ্ময়ণীয়। এছাড়া অশোক-সঙ্গীত (১৯১৪ ) পৌরাণিকী (১৩০৮) গ্রভৃতি 
কাব্যও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তার কোনো কোনে কাব্যে রবীন্দরপ্রভাব 

স্পষ্টভাবে বিষ্যমান। ভাষার সারল্য, ছন্দের সংহত রূপ, ভাবের সহজ প্রকাশ 
তার কাব্ারচনাকে বিশিষ্টতা দান করেছে । কামিনী রায় নতুন কিছু করতে 
যান নি। তিনি ক্লাসিকাল ধারাকেই অন্থসরণ করে চলেছিলেন। বিহারী- 
লালের মতে! ভাববিভোরতা। তাঁর তেমন ছিলনা । তবে কবিতাকে শুধু কাব্যময় 
লীলাময় ও রূপাশ্রয়ী করেই প্রকাশ করেননি, নান! নীতি, উপদেশ এবং বত 

তন্ময়তার ভেতর দিয়েই তার রসরূপটি ঝ্াকতে চেয়েছেন। কামিনী রারের। 
রচনা থেকে কয়েকটি উদ্দাহরণ দিলে তাঁর কবি-প্রতিভার কিছুটা পরিচয়; 
পাওয়। ধাবে। যেমন, 

গিয়াছে ভাঙ্গিয়৷ সাধের বীণাটি 

ছি'ড়িয়া গিয়াছে মধুর তার, 
গিয়াছে শুকায়ে সরস মুকুল; 

সকলি গিয়াছে কি আছে আর? ইত্যাদি 
এর মধ্যে একটা কাতরত। ফুটে উঠেছে। কবির অনেক কাব্যে ও 

কবিতায় এই বিরহ-মধুর ভাব লক্ষিত হয়। কামিনী রায়ের রচনায় 

761501)8] €1277670এর ভাব খুব প্রবল। 

তোরা শুনে যা আমার মধুর ত্বপন 
শুনে যা আমার আশার কথা, 

আমার নয়নের জল রয়েছে নয়নে 
প্রাণের তবুও ঘুচেছে ব্যথ।। 

এখানে বেদনার মাঝেও শাস্তিকে কবি খুঁজে পান--আবার অন্তত্র 

মানবজীবনের একটা স্ছখেরও তিনি সন্ধান পান-__ 
কার্ধক্ষেত্রে অই প্রশস্ত পড়িয়া 

সমর অঙ্গন সংসার এই, 

যাও বীর বেশে কর গিয়ে রথ; 

: যেজিনিবে, স্থুধ লভিবে সেই। 
পরের কারণে স্বার্থে দিয়া বলি, 

এ জীবন মন সকলি দাও, 



: অক্ষয়চন্ত্র ছরেন্জনাথ, দিজেজনাথ প্রভৃতি ৩৮৭ 

তার মত স্থুখ কোথাও কি আছে? 

আপনার কথা ভূলিয়া যাও। 

কবির ব্যক্তিগত জীবমের বেদনানুভৃতির ছাপ তার কাব্যে অত্যন্ত স্পষ্ট 
হয়ে দেখ! দ্রিয়েছে । গিরীন্দ্রমোহিনী, কামিনী বায়, মানকুমারী বস্থ্ প্রভৃতির 
কবিতায়ও এই 'পার্সনাল" স্থুর অত্যন্ত প্রবল। যেমন, 

হে অনার্দি, হে অনস্ত, হারায়ে সন্তান 

বিশ্ব হেরি মাতৃহীন । 

অথবা, 

তুমি শক্তিমান 

দিতে পার, নিতে পার,__দিয়াছিলে তাই 

অতুল সৌভাগ্য মম। তবু ছুঃখ পাই 
কেড়ে নিলে ব'লে মোর--হে এশ্বরধবান, 

শ্রেষ্ঠ দান তব প্রাণের সন্তান । 

কামিনী রায় অনেকগ্চলি সনেট রচনা করেছিলেন। গঠনভঙ্গী ও 
ভাবাবেগের দিক থেকে গুর রচিত সনেটগুলি অনবগ্য হয়ে উঠেছে । কাব্যও 

খণ্ডকবিতা ছাড়া অন্বা এবং সিতিমা! নাটক এবং ধর্মপুত্র নামে টলস্টয়ের 

গড, সান? ( 395013 ) গল্পের অন্থবাদ করেছিলেন। 

কবি মধুন্দনের ভ্রাতুদ্পুত্রী (জেঠতৃত ভায়ের মেয়ে) মানকুমারী বস্থ 

(১৮৬৩-১৯৪৩) বাঙলা মহিলা কবি ও উনবিংশ শতাব্দীর গীতি প্রবণ 

কাব্য ধারার কবিদের মধ্যে অন্ততম। ইনিও গতানুগতিক ভাব-বিভোরতায় 

কাবা রচনা করে গেছেন। মানকুমারী বস্থ প্রিয়প্রসঙ্গ (১৮৮৪), কাব্য 

কুন্থমাঞ্জলি (১৮৯৩ ), কণকাঞ্জলি (১৮৯৬ ), বীর কুমার বধ কাব্য (১৯৫), 

বিভূতি (১৯২৪), সোনার সাথী (১৯২৭) প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন। 
এ ছাড়া “বনবাসিনী' নামে একখানি উপন্যাস ( ১৮৮৮), এবং “পুরাতন ছবি” 
নামে একখানি আখ্যায্মিকাও ( ১৯৩৬ ) রচনা করেছিলেন। বীর কুমার বধ 

কাব্যখানি অমিত্রাক্ষর ছন্দে অভিমন্গু বধ কাহিনীর উপর ভিত্তি ক'রে লেখা। 

ইনিও গিরীজ্মমোহিনী দাসী ও কামিনী রায়ের মতোই অকালে স্বামী হারিয়ে 

অধিকাংশই বিয়োগবিধুর কবিত1 রচন। করেছেন। যেমন, 



৩৮৮ বাঙলা সাহিত্য পরিক্রমা 

একা আমি চিরদিন একা 

সে কেন দু'দিন দিল দেখা ? 

আধারে ছিলাম ভালে! 

কেন বা জালিল আলে? 

আধার বাড়ায় যথা বিজলীর রেখা) 

এই বেঘন! থেকে পরম শাস্তি লাভের জন্ত জীবনদেবতার কাছে করুণ 

মিনতি জানান-- 
প্রভো ! ভাডিও ন! ভুল, 

যে কিন বেচে রব, 

তোমারে আমারি? ক'ব, 

অস্তিমে খুঁজিয়া লব ও চরণ মূল 
তলে যদ্দি থাকি প্রভে।! ভাডিও ন। ভূল। 

ক্ষুদ্র বিশ্ব যায় যাক্, 

এ প্রাণ তোমাতে থাক্, 

ও চরণ বুকে থাক হয়ে বদ্ধমূল । 

জীবনের অসহনীয় ছুঃখ এবং বিশ্বদেবতার পায়ে আপনাঁকে উৎসর্গ করে সে 

দুঃখের চুস্তর সাগর পার হবার নিত্য আকুলত। তার কাব্যকে অপুর্ব মহিমা 

দান করেছে । অন্যান্য কবিদের মধো কবি মধুন্দনের আদর্শ অনুসরণকারী 

ষোগীন্দ্রনাথ বস্থর নাম উল্লেখষোগ্য। তার মহাকাব্য রচনার চেষ্টা পূর্থীরাজ' 
(১৩২২) ও 'শিবাজীর? (১৩২৫ ) মধ্যে দেখতে পাই। কবি নবীনচন্দ্র সেনের 
আত্মীগ্ কবিগুণাকর নবীনচন্দ্র দাস মহাশয় রঘুবংশম্ (১৮৭১), কিরাতার্জঁ 
নীয়ম্ (১৯০৬) প্রভৃতি কাব্যের অনুবাদ করেন। ইনি “আকাশ কুস্থম কাব্য 

নামে একখান! কাবাযও রচনা করেছিলেন। নবীনচন্দ্রের ছিল রচনা ওজ; 

গুধসম্পন্ন। অনুবাদে তার কবিশক্তি ও প্রকাশের বলিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া 

ষায়। কবি-গুণাকরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শরচ্চন্দ্র দাসও বাঙলা ও বাঙালীর সাহিত্য 

এবং সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে আপন স্বাক্ষর রেখে গেছেন। 

_. নাট্যকার দ্বিজেজ্্লাল রায় আর্ধগাথ। (১ম-১৮৮২ এবং ২য়-১৮৯৩)১ আধাঢ়ে 

0১৬০৪) হাসির গান (১৩৭) মন্ত্র (১৩০৯) আলেখ্য (১৩১৪ ), জ্িবেণী 



অক্ষয়চন্দ্র, স্বরেন্দ্রনাথ, দ্বিজেজ্্নাথ প্রভৃতি ৩৮৯ 

(১৩১৯) প্রভৃতি কাব্যও রচনা! করেন। দ্বিজেন্লালের কাব্যে রবীন্দ্রনাথের 

প্রভাব তেমন নেই। তার হাসির গান বাঙলা দেশে বিশেষভাবে সমাদৃত 
হয়েছিল। দ্বিজেন্্রপালের স্বদেশী গানের মধ্যে ষে উদ্দীপন ভাব আছে তা 
বাঁডালী চিত্তকে সহজেই আকুষ্ট করেছে। কিন্তু ছন্দের ব্যাপারে তিনি একটু 
উদ্দাসীন ছিলেন। অনেক সময় তার কবিত। পড়তে পড়তে ছন্দের বেসামাল 

গাখুনিতে থমকে যেতে হয়। ছ্বিজেন্দ্রলালের “বঙ্গ আমার জননী আমার", 
'ধন ধান্তে পুষ্পে ভরা”, "ওই মহাসিন্থুর ওপার থেকে” প্রভৃতি গানগুলি 

বাঙালীর কাছে বিশেষ পরিচিত। 

রবীন্দ্রনাথের সমসামগ্িক ও পরের দ্দিকের অন্তান্ত কবিদের মধ্যে 
বিজয়চন্দ্র মজুমদার, শশাঙ্কমোহন সেন, রজনীকাস্ত সেন ( কাস্ত কবি), নবরুষ্ণ 
ভট্টাচার্য, নিত্যরুষ্ণ বন্থ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | বিজয়চন্ত্ 
কনিতা ( ১২৯৬ ), ফুলশর (১৩১১), পঞ্চকমালা প্রভৃতি কাব্য রচনা! করেন। 

কবি-সমালোচক শশাঙ্কমোহন সিন্ধু সঙ্গীত (১৮৯৫), শৈল সঙ্গীত, 

সাবিত্রী (-৩১৬), স্বর্গে ও মর্ত্যে (১৩১৯) প্রভৃতি কাব্যও নাটক রচনা করেন। 

তার রচনায় রবীন্দ্র-প্রভাব নেই। বরং কবি নবীনচন্দ্রের কাবাধারার ভাব-পুষ্ট 
ছিল বল! ষেতে পারে। তার “বাণী মন্দির আলোচনা গ্রন্থ বাঙুল1 সাহিতোর 
একখানি বিন্ময়কর সম্পর্দ। লেখকের গভীর অন্তর্দূ্টি, তত্বজ্ঞান, রসবোধ,পাগ্ডিত্যের 

পরিচয় এই গ্রন্থে পাই । শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্্রী মহাশয় তার 
“বাঙলার বিস্বত কবি' পুস্তিকায় শশাঙ্কমোহনের “বাণীমন্দির” সম্বদ্ধে বলেছেন, 

বাণীমন্দিরঃ তার গভীর অধ্যয়ন ও পরিণত চিস্তার অস্বৃতময় ফলম্বূপ । কবি 

শশাঙ্মোহন এখানে ভারতীয় সংস্কৃতির একেবারে মর্যমূলে প্রবেশ করেছেন 
এবং প্রাচ্য দর্শনের মুকুটমণি বেদাস্তের সঙ্গে ভারতীয় সাহিত্যের যোগন্ুত্রটি 
আবিষ্কার করার প্রয়াস পেয়েছেন” । শশান্কমোহনের “বঙ্গবাণী ও “কবি 

মধুন্দন+ বাড়ল! সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচনা গ্রস্থের পর্যায়ে পড়ে । তবে আজ 
তার রচন। বাঙালী প্রায় ভুলেই গেছে। 

নিত্যরু্জ বন্থু (১৮৬৫-১৯০০ ) বাঙলার সাহিত্যে ষেন কিছুদিনের জন্য 

ক্মাবির্ভূতি হয়েছিলেন । মাত্র পঁ্ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি স্ৃত্যুমুখে পতিত 

হন। তাঁর জীবনে কাবা রচনার স্ুত্রপাত মাইকেল মধুস্দন ও হেমচজের 
কাব্যের গ্রভাবে। তবে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও তার কাব্যে যথেষ্ট আছে। 



৬৯০ বাঙ্ল। সাহিতা পরিক্রমা! 

নিত্যকুষ্চ ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের এম-এ। সেকৃস্পীয়র, মিল্টন, ওয়ার্ড স্- 
ওয়ার্থ, শেলী, কিট্স, কোল্রিজ, প্রভৃতির প্রভাবও তার রচনায় বিগ্যমান | 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তের ভাবাদর্শে অঙ্গুপ্রাণিত হয়েতিনি কাব্য রচন! শুরু করেন। 

নিত্যকুষ্ণ পুরানৌকে ছেড়ে একেবারে নতুনকে গ্রহণ করেননি । সাধারণ 

মান্ধষের জন্য নতুনের প্রয়োজন আছে বটে কিন্তু তা পুরানোকে বাদ. 

দিয়ে নয়। 

নিত্যকু্ণ মায়াবিনী (১৮৮৬ ) কাব্য রচনা করেন। এছাড়া প্রেমের 
পরীক্ষা (নাট ক-১২৯৯) ও ভগিনী (গল্প_-১২৯৭ সালে "সাহিত্যে প্রকাশিত ), 

রচনা করেন। 'সাহত্য সেবকের ডায়েরী” নিত্যকুষের প্রাঞ্জল গণ্য রচনার 
শ্রেষ্ঠ নিদর্শন | নবকুষ্ণ ভট্টাচার্ধের (১২৬৬-১৩৪৬ ) খণ্ডকবিতাগুলি 'পুষ্পাঞ্চলি+ 
নামে প্রকাশিত হয়েছে। নবকৃ্জের কবিতার প্রভাব কালিদাস রায় কবিশেখর 

মহাশয়ের কবিতাতেও কিছু কিছু পাওয়। যায়। 

বাঙলার আর একজন কবির উল্লেখ না করলে এ ধারার অনেকট৷ অপূর্ণ 

থেকে যাবে । তিনি হলেন কাস্তকবি রজনীকান্ত সেন ( ১৮৬৫-১৯১০ )। 

ইনি ওকালতি ও সাহিত্য সাধনার দ্বন্দে শেষেরটিকেই জীবনের একমাত্র ব্রত 

বলে গ্রহণ করেছিলেন। রজনীকান্ত বাঙলা সাহিত্যে সঙ্গীত রচনার জন্তই 
সমধিক প্রসিদ্ধ। “বাণী (১৯০২) ও “কল্যাণীর, (১৯০৫) জন্ত বাঙালী 

বহুকাল তাকে ম্মরণ করবে । এছাড়া তিনি “অমৃত? (১৯১০ ), “আনন্দময়, 

বিশ্রাম”, 'অভয়1+ “সন্ভাব কুস্থম”, “শেষদান* প্রভৃতি কাব্যও রচনা করেন। 

অনেকগুলি তার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। বঙগভঙ্গের পর রজনীকান্ত দেশপ্রেম 

ও জাতিগ্রীতির মন্ত্রে দিক্ষ1! গ্রহণ করেন। তখনকার দিনে তার রচিত অনেক 

গান ও কবিতা বাঙালীর অত্যান্ত প্রিয় ছিল। যেমন-_ 

মায়ের দেওয়৷ মোট। কাপড় 

মাথায় তুলে নে রে ভাই 
দীন-ছুঃখিনী মা ষে তোদের | 

তার বেশী আর সাধ্য নাই। 
না ক ০ 

পরের জিনিস কিনবে না, যদি 

মায়ের ঘরের জিনিস পাই। 



অক্ষয়, স্থরেজ্জনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ৩৯১ 

অথবা, 

আমরা নেহাৎ গরীব, আমরা নেহাৎ ছোট; 

তবু, আজি ,সাত কোটি ভাই, জেগে ওঠ! 
জুড়ে দে ঘরের তাত, সাজা দোকান 

বিদেশে না যায় ভাই, গোলারি ধান, 

আমরা মোট] খাব, ভাইরে, পর*ব মোট। 

মাখবনা ল্যাভেগ্ার, চাইনে 'অটে”। ইত্যাদি ॥ 

“কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমারি রসাল নন্দনে* 'পাতকী বলিয়ে 

কি গো পায়ে ঠেলা ভালে! হয়'প্রভৃতি অনেক গান তখন বাঙলাদেশকে 
মাতিয়ে তুলেছিল । 

মৃত্যুর পুর্বে কবি “আমায়, সকল রকমে কাঙাল করেছে, গর্ব করিতে চুর, 

গানটি রচনা করেন । রবীন্দ্রনাথকে গানটি পাঠালে পর কবিগুরু তাঁকে যে পত্র 
লিখেছিলেন তার একটি অংশ উদ্ধত করলে কাস্তকবির বৈশিষ্ট্য বোঝা 

যাবে.। “সিদ্ধিদাত1 ত আপনার কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই, সমন্ততই ত তিনি 

নিজের হাতে লইয়াছেন-_-আপনার প্রাণ, আপনার গান, আপনার আনন্দ 

সমস্ত ত তাহাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে*****'ঈশ্বর ধাহাকে রিক্ত করেন, 

তাহাকে কেমন গভীরভাবে পুর্ণ কিয়] থাকেন-__-আজ আপনার জী বন-সঙ্গীতে 

তাহাই ধ্বনিত হইতেছে ও আপনার ভাষা সঙ্গীত তাহারই প্রতিধ্বনি বহুন 

করতেছে । 

কবি রবীন্দ্রনাথের বিরাট কবিপ্রতিভ। ছাড়া এযুগে আরও অনেক কবিই 
কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত করেছিলেন । তাঁর! হয় মধু-হেম-নবীন, নয়ত বিহারীলাল, 

স্বরেন্ত্রনাথ অথব। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে কাব্য রচনা করেছেন । 

এদের মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়রুষ্ণ বন্থ, দীনেশচরণ বস্থ্, মোজাম্মেল হক্, 

গোবিন্দচন্ত্র রায়, শশধর রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । বাঙ্ল। সাহিত্য 
ও সমাজে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কবি পরিচয় অপেক্ষা সংস্কারক ও 

প্রবন্ধকার হিসেবে পরিচয়ই বেশী। 

আমর! রবীন্দ্রকাব্যের আলোচনা স্থানাস্তরে করব । রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী 
প্রতিভার উপযুক্ত আলোচনা করতে গেলে বৃহৎ গ্রস্থ রচনা করতে হয় । ফুগ- 

ধর্ষের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের ভাবলোকের.বতখানি আলোচন। সম্ভব তার 



৩৯২ বাঙলা সাহিত্য পরিক্রমা 

চেষ্টা করব। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া মধুক্দনোত্বর কাবাধারার কয়েকজন উল্লেখ- 
যোগ্য কবির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল। এই পর্যায়ে আমরা দেখেছি 
মধুন্দন ও বিহারীলালের আদর্শে দীক্ষিত কবিগণ ক্লাসিকাল ও নতুন নীতি- 
প্রবণ ভাবাদর্শে কাব্য রচনা করে গেছেন। এই ছুই ধারার মধ্যেই 
আধুনিকতার মধুর গম্ভীর স্বর শোনা গিয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর এই 
আধুনিক ধারার প্রথম কবি মধুস্থদন। শশাঙ্কমোহন যথার্থই বলেছেন, 
“মধুহ্থদন প্রাচ্য এবং প্রতীচা সভাত্তার সঙ্গমন্থলে দণ্ডায়মীন', মধু-হেম-নবীন । 
একটি আদর্শকে লক্ষ্য করে সার্থক হবার চেষ্টা করলেও যা মধুস্দনে ছিল হেম- ূ 

নবীনে তা পাওয়া যায় নি। মধুস্থদনের যার শুরু মধুস্থদনেই তার শেষ। এই । 
্রয়ীর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিতে গিয়ে কবি সমালোচক শশান্মোহন বলেছেন 1 

“মধুশদন চিত্রকর; অনতিনুক্্স তুলি সঞ্চালনে তিনি মনোরম চিত্র অক্ষিত করিয়া 
তোলেন 7) উজ্জ্বলতা এবং সহজতায় উহ1 সর্বাগ্নে চিত্তাকর্ষণ করে । হেমচন্্ 

ভান্কর ; সুদৃঢ় লৌহদপগ্ডের সাহায্যে, বাহুবলে তিনি যেন পাষাণগাত্র হইতেই 
প্রাচী প্রতিমা প্রকটিত করিয়৷ উহার প্রাণপ্রতিষ্ঠ করেন । নবীনচন্দ্র যাছুকর? 

সত্য এবং কল্পনার, প্রাকৃত এবং অতিপ্রাকৃত ভাবের সংমিশ্রণে আত্মবিস্থত 

ভাবুকতার তরঙ্গ বৈচিত্রো, উজ্জলতায় এবং দ্রুতগতিতে তাহার রচনা! মনে 

মোহ উত্পাদন করে ।, অপরদিকে বিহারীলাল মুখ্যত এবং পরে স্থরেন্দ্রনাথ, 

দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতির কাব্য রচনার ভেতর দিয়েও প্রাচ্য ও প্রতীচোর 

“লিরিকাল্” ভাব উচ্ছৃপিত হয়ে ওঠে । কিন্তু এই ছুই ধারার ভেতরই আমরা 
যে বাঙালী মনের সন্ধান পেলাম সে মন সমগ্র বাঙালীরই মন। নিজের 
অনবধানতা, নিশ্চেইতার জন্ত যে আকস্মিক বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে পরাধীনতাকে 

বরণ ক'রে নিতে হয়েছিল তার জন্য গোড়াতে এই সমাজ ততট। প্রস্তত ন! 

থাকলেও কাব্যধারায় মধুস্থদন থেকেই তাহার মোহভঙ্গ হ'তে থাকে । এবং 

রবীন্দ্রনাথে এলে তার পরিপুর্ন প্রকাশ ঘটে । তারপর থেকে নান! দুঃখ হম্বের 
ভেতর দিয়ে বাঙালী তার চেতনা বেদন। বোধকে হারায়নি। বরং তাকে আরও 
স্পষ্ট ক'রে তুলেছে । সাহিত্যে ছুংখ দৈন্য দারিদ্র লাঞ্ছনার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
প্রকাশই যে শুধু ঘটেছে তা৷ নয়, আভানে ইঙ্গিতে একট। নতুনের এবং জীবনের 
এক অনাগত সার্থকতার কামনার আভাসও তার মধ্যে রয়েছে। বৈষধব ভাবুকতা 
ও সাংখ্য, বেদাস্ত গ্রভৃতি পাশ্চান্তা রোমান্টিক মনোভাব এবং বাঙালীর দেশপ্রেম 



বাঙলা নাটক-_দ্বিতীয় পর্যায় ৩৯৩ 

মিলে এই যুগের কাব্াধারার বিক্ষুব্ধ প্রকাশ ঘটিয়েছে । আমরা! পূর্বেই বলেছি 
যে উনবিংশ শতাব্ধীর শুধু কাব্য উপন্তাসে নয়-__নাটক, সংবাদপত্র, প্রবন্ধ, 
গান সব কিছুর মধ্যেই এই শৃঙ্খল-ভাঙার বলিষ্ঠ প্রয়াস আছে । সমাজে যেমন 
একদিকে নান! বৈকল্া ও বিকৃতি দেখ! দিয়েছিল, তেমনই তার প্রতিরোধও 

রচিত হয়েছে বাঙলা সাহিত্যে । অর্থাৎ এমন একদল চিন্তাশীল, অঙ্গভূতিখীল, 

বাঙালী ছিলেন ধারা বাঙালীর অন্যায় ও ক্রটির বিরুদ্ধেও দ্লীড়িয়েছেন ; 

আবার সাম্রাজ্যবাদের অঠৈতুকী লিপ্দার বিরুদ্ধেও নিজেদের তীব্র প্রতিবাদ 
জানিয়েছেন। আমরা পরবর্তী পর্বে দ্বিতীয় পর্যায়ের নাটক আলোচনাতে 

এই মনোভাবেরই পরিচয় পাবো । এই যে সংবেদনশীল সাহিত্যিক মন এ 

শুধু উনবিংশ শতাব্দীর নয়, প্রাচীন কালেও নিপীড়িত অবহেলিত মানুষের 
কামন। বাসনা নিয়ে সাহিত্যে দেখা দিয়েছে । এই বাঙল। সাহিত্যই প্রাচীন 
যুগের সমাজ ও সাহিত্য রূপ বৌদ্ধগান ও দোহা থেকে শুরু করে বিজয় গুপ্ত, 
মুকুন্দরাম প্রভৃতির রচনার ভেতর দিয়ে আধুনিক যুগে এসে পড়েছে। 

ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের ধারাও তারই সাক্ষা দ্েয়। পরবর্তণ অংশে 

নাটকের আলোচনাতেও তা লক্ষ্য করা যাবে। 

লাভা উক্-হ্হিতীম্্ পর্মীল্ত 

বাঙল! নাটকের প্রথম যুগে মধুসুদন, রামনারাঘ়ণ, দীনবন্ধু প্রভৃতির হ্থারা 

নাটক রচিত হয়েছে বটে; কিন্ত নাটকের অভিনয় ততট। জমে উঠেনি, তার 

একটি কারণ ছিল বঙ্গমঞ্জের অভাব। তখন সাময়িকভাবে কোনো বড়- 

লোকের বাড়ীতে হয়ত রঙ্গমঞ্চ তৈয়েরী করে অভিনয় হ্ত। কিন্ত স্থায়ী 

রঙ্গমঞ্চ দেখ! দেয়নি । নাটকে অভিনে 1, রঙ্গমঞ্চ ও দর্শক এই ত্রয়ীর সংযোগ 

না ঘটলে নাটকের যূলা বিচার কর! দুষ্কর; অশশ্ঠ যে নাটক শুধু পড়বার জন্টে 

অর্থাৎ যার অভিনয় না হলেও পড়ে এবং শুনে আনন্দ পাওয়া যায় তার কথা 

আলাদদ1। কিন্তু নাটক যেমন '০০০5 ০৫ 1166, ৪. 25100 0 186000+ ৪. 

15615০61020, 06 000] (05০6:০ ) তেমনি তা অন্ুভূতিশীল দশক বা 

শ্রোতা এবং অভিনয় ও অভিনয়ার্থ রঙ্গমঞ্চসাপেক্ষ । রঙ্গমঞ্চকে নাটকের 

প্রধান অবলম্বন বললে অতু।ক্তি হবেনা । থর্ন্ডাইকের মতে, 405 56586 

860205 006 11:80 66530 01 &. 018515 60006101388] 200691, ৪10 0০101991১3 
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006 ৮6৪৮ 65৪0 01 165 01:210800 7০৬61. কাজেই রঙ্গমঞ্চ নাটকের 

অবস্তঠ প্রয়োজনীয় অঙগম্বরূপ | নাটকের নাটকীয় মূল্য বিচার রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয় 
মাধ্যমেই হতে পারে। পুর্বে আমাদের স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ ছিল না। তাই নাটকের 
সাধারণ দর্শক তখন পাওয়া সম্ভবও ছিল না। ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায় যে 
প্রথম-যুগে নাটকাঁভিনয় দেখার স্থযোগ পেত, তার কারণ হচ্ছে, তার! 

নিজেদের চেষ্টায় এবং নিজেদ্ধের জন্য অর্থব্যয় করে সখের রজমঞ্চ প্রস্তুত করে 

নাটকের অভিনয় করাতেন। অবশ্থি বর্তমান পর্ধায়েও নাট্যাভিনয় দর্শন 

ব্যাপারে সাধারণ মানুষের যে খুব একটা স্থবিধা হয়েছিল তা বল। যায় না 

তবে অনেকট! সহজ হয়ে এসেছিল। আমরা! পুর্বে উল্লেখ করেছি যে এই' 
রঙ্গমঞ্চ তৈয়েরী করে অভিনয় করার আগে থেকেই বারোয়ারী কানাতের 
তলায় ব1 উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে যাত্রাভিনয়ও চলছিল । বাঙালীর ধর্মভাবুকতা যাত্রার 

পৌরাণিক ধর্মমূলক নাটকের দ্দিকে বেশ কিছুটা ঝুকে পড়েছিল। থিয়েটারেও 
প্রথম সেই ধর্মাপ্ুত নাটকের অভিনয়ই শুরু হয়। ভারতের প্রাচীন সাহিত্য 
ও সংস্কৃতি যে নাটকের গৌরবকে বহন করে এনেছে বর্তমান থিয়েটার বা 

সাধারণ রঙ্গালয়ের যুগে কিন্তু তার গৌরব অপেক্ষাকৃত গোৌণ। ইংরেজের 
আসার পর পাশ্চাত্য প্রভাবে স্থায়ী সাধারণ রঙ্গালয় ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল। 
রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার পর প্রথম দিকে আমাদের পুর্বোজ্িখিত নাটকের প্রথমধুগের 
নাটকগুলি অভিনীত হচ্ছিল। তারপর শুরু হয় উপন্যাসকে নাট্যরূপ দানের 
তোড়জোড় । শেষ পর্স্ত নাটকের অনুবাদ এবং এঁতিহাসিক, পৌরাণিক ও 
সামাজিক ঘটনাবস্ত নিয়ে মৌলিক বাঙলা নাটক রচিত হ'তে থাকে । একটি 

বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, ছু'চার জন বাঙালী মুসলমান ব্যতীত বাঙলার 
মুনলমান সমাজের কেউ বড় একটা নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হননি। তার কারণ 

হয়ত তারা নাটক ও তার অভিনয় তত পছন্দ করতেন না। তাই মুসলমান- 
শাসনকালে নাটক ও নাট কাভিনয়ের কোনো মূল্যবান ও সার্থক ইতিহাস পাওয়া 

যায় না,_নাটকাভিনয় তখন উৎকর্ষ লাভ করতেও পারেনি। উনবিংশ 

শতাবীতে কয়েকজন মুসলমান লেখক নাটক রচন! করেছিলেন। তার মধ্যে 
মীর মশারফ হোসেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তার সন্বন্কে আমর! 
পুর্বে আলোচনা করেছি । ্ 

উনবিংশ শতাবীর দ্বিতীয়ভাগে যে নাটক ও নাট্যাভিনয়ের কিছুট! উৎকর্ষ 



বাঙলা নাটক-_দ্বিতীয় পর্যায় ৩৪৫ 

সাধিত হয় তার একমাত্র কারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা । আমর] দেখেছি যে, এই 
যুগ থেকে বাঙালীর মনোবেদনা, আত্মগ্লানি, দেশাত্মবোধ পাশ্চাত্য শিক্ষা- 
দীক্ষার সংঘর্ষজনিত জাতীয়তাবোধ, এঁক্যবোধ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে । 
সেই সময় সামাজিক হুর্বলতা, সাংস্কৃতিক এভিস্ব-বিস্বৃতির বিরুদ্ধে সাহিত্য 

রচনা ও সমাজ সংস্কার শুরু হয়েছিল । রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বস্কিম 

প্রভৃতির মধ্যে আমরা এই মহৎ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করেছি । সমাজকে তারা এক 

বৃহৎ লক্ষ্যের দিকে পৌছে দেবার জন্য সাহিত্য ও সমাজ-সংস্কারের কাজ 

অক্লান্তভাবে করে গেছেন। আমাদের সাহিত্যেও জাতির ছুর্বলতা এবং 
সঙ্গে সঙ্গে তার ভবিষ্যত আশার বক্তব্যটি গ্রকাশ পেয়েছে । বিশেষ করে 

কলকাতায় হিন্দু মেলার ভেতর দ্দিয়ে যে জাত্বীয় ভাব ফুটে উঠেছিল তাকে 

আরও প্রাণবন্ত ও স্থস্পষ্ট করে প্রকাশ করার দায়িত্ব ছিল সাহিত্যের, তথ। 

উপন্যাস, নাটক, কাব্য, সঙ্গীত প্রভৃতির । শিক্ষিত জনসাধারণ একট! পথ 

খুঁজছে জীবনকে সার্থক করে তুলবার। দেশের দরিদ্র বিত্তহীন চাষীদের 
মধ্যে, বুতুক্ষদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভের বহ্ছি ধূমায়িত হয়ে উঠছে । নীলদর্পণ, 

জমিদার দর্পণ প্রভৃতি নাটকে তার আভাস আমরা পেয়েছি। রজমঞ্চের 

উপর অভিনয়ের ভেতর দিয়ে ত1 আরও সুস্পষ্ট হয়ে বাঙালীর চোখে ধর! 

পড়েছিল। বাঙালীর চিত্তবিক্ষোভ, স্বাধীনতা স্পৃহা এবং সাআ্রাজ্যবাদ-বিছ্বেষ 
বন্ধ করবার জন্ত এই সময়ে নাটকাভিনয় সংক্রান্ত বিশেষ আইন গ্রবর্তনও 

একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । একদিকে সামাজিক হুর্বলতার জঘন্ততাকে স্পষ্ট 

ভাবে দেখানো! এবং সমাক্জকে আরও উন্নত করবার জন্যে উপায় উদ্ভাবন, 

বাঙালীর সংস্কৃতিকে প্রাচা-প্রতীচোর নাট্যরস দ্বারা সমৃদ্ধ করে তোলা, 

অপর দিকে দেশাত্মবোধক, দেেশপ্রেমমূলক নাটক পরিবেশন বাঙ্ল। নাটকের 
দ্বিতীয্প পর্যায়ের বিশেষ লক্ষণ । এই যুগে বাঙালী হিন্দু মুসলমানের মিলিত 

সমাজ যে আঘাতের পরে জাতীয় জীবনকে আবার নতুন করে ফিরে পাবার 
পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে-_এষুগের অনেক নাট্য রচনা ও ভার অভিনয় সে পথের 

কিছুটা সন্ধান দিয়েছিল । . 

পরাধীন বাঙালীর অস্তর্বেদন! এবংব্রিটিশ সাআাজ্যবাদের অত্যাচার-অবিচার- 
জনিত ক্ষোভ প্রকাশ পেল কিরণচক্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারতমাতা” € ১৮৭৩ ), 

হারাণচজ্জ ঘোষের "ভারতী দুঃখিনী' (১২৮২), নটেক্্রনাথ ঠাকুরের “এই কি সেই 
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ভারত? (১২৮২ ), কুপ্তবিহারী বস্থুর ভারত অধীন 1 (১২৮১) প্রভৃতিতে 

কিন্ত এই প্রকাশ ততট। স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি । কিরণচন্দ্রের রচনায় আমর] দুষ্ট 

ইংরেজ, সৎ ইংরেজ, “মহামতি গভর্ণর জেনারেল" প্রভৃতি চরিব্রস্থষ্টির ভেতর 
দিয়ে অন্তর বাহিরের; বিভিন্নত। ও দবন্ব লক্ষ্য করি। ইংরেজের অত্যাচার তখন 

অন্তরে বিক্ষোভ জাগিয়ে তুলেছে। ইংরেজ যে ভারতবাসীর ছুঃখ-বেদনা 
কেবলই বাড়িয়ে তুলছে ত1 লেখক অনুভব করেছেন-_কিস্ত সব ইংরেজই যে 

মন্দ নয় এটাও তার বক্তব্যবিষয়। তাঁর ধারণা রাজা ভালো, রাণী ভালো); 

কর্মচারীরাই যত] নষ্টের মূল এবং ভারতকে যে দিনদিন দারিপ্র্যের কষাঘাতে 
জর্জরিত করছে তাও ওই কর্মচারীর দল। রাজভক্তির চাইতে ভীতিই 1 
এখানে প্রবল, সেও দুর্বলের ওপর প্রবলের অত্যাচারজনিতই বটে। 
ডাঃ স্থকুমার সেন ভারতমাতা নাটকের যে অংশটি উদ্ধৃত করেছেন তাতে 

সেকালের দ্বিধা-ছবন্বজড়িত বাঙালীর মনের একটা পরিচয় পাওয়] যায়। ভারত 

সম্তানগণ ভারতমাতাকে বলছেন-_ 

“মা, আমাদের চারিদিক বন্ধ, কোন্ দিকে যাই মা? আমাদের চাকরীর 
পথ বন্ধ, ব্যবসার পথ বন্ধ, বাণিজ্যের পথ বন্ধ, মা কি কোরবে। মা? কেমন 

করে খাবো মা? 

এই উক্জি শুধু ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বাঙালীর নয়, পরেও দরিদ্র বাঙালীর সেই 
ছুরবস্থার বশেষ কোনে। পরিবর্তন হয়নি । তখনকার বাঙালী সমাজে যে 

সমন্ত। তীব্রভাবে দেখ দিয়েছিল, পরেও সেই তীব্রতার অবসান ঘটেনি। 

আবার ঠিক এই উক্তির পরেই যখন দ্বিতীয় ভারত সন্তান বলে, “মা, ইচ্ছে 

হয় যে, মহারাণীর জন্য যুদ্ধ করেও প্রতিপালিত হই, মা তাও হতে দেয় না 

তখন বুঝি হয়ত বাইরের ঠাটটুকু ঠিক রাখবার জন্য, নয়ত দুর্বলচিত্ততা নিয়ে, 

রাক্সতস্ত্রের উপর একটা ভ্রান্তিমূলক বিশ্বাস নিয়ে সেই যুগের বাঙালী অঙ্জান। 
ভবিস্তৃতের দিকে ছুটে চলেছে। নম্বত ভারতমাতা যখন তার সন্তানদের 

বলেন মহারাণী ভিকৃটোবিয়াকে জানাতে তখন ভারতসন্তান নিশচযন একথা 

বলত না, “মা! তার কোন দোষ নেই, এই অভাগাদের কান, সাগর পার 

হয়ে তার কাছে ত যেতে পারে ন1।, | 

এই যুগে হরলাল রাম এবং মদনমোহন মিজ নাটক রচনায় প্রপিদ্ধিলাভ 

করেন। একদিকে দেশাত্মবোধ এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজের নানা অন্তায় ও 

$ 
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দুর্নতির নাট্যক্ধপ, অপরদিকে ইংরেজি বাঁ সংস্কৃত নাটকের ছায়া অবলম্বনেও 
নাটক রচিত হচ্ছিল । হরলাল রায় 'হেমলত। নাটক” (১৮৭৩), 'শক্র সংহার 

নাটক? ( ১৮৭৪), “বঙ্গের সুখাবসান* (১৮৭৪ ), 'রুত্রপাল নাটক? € ১৮৭৪), 

“কনকপদ্প” (১৮৭৫) প্রভৃতি নাটক রচনা করেন। “হেমলতা নাটকে; 'ভারত- 

ভূমি পরাধীন হবার পুর্বে প্রত্যেক ভারত সন্তান প্রাণত্যাগ করুক*_এই 

উক্তির মধ্যে অপূর্ব দেশগ্রীতি, বেদনাঁবোধ জেগে উঠেছে। “বঙ্গের হুখাবসানে?ও 

প্রাচীন বাঙলার স্বাধীনতার এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবনের সখের 
অবসানের কথাই বর্ণিত হয়েছে। “রুদ্রপাল' সেকৃস্পীয়রের 'হেম্লেট? নাটকের 

ভাবান্বাদ বল! যেতে পারে । শক্র সংহার ও 'কনকপন্প” যথাক্রমে “বেণী 

সংহার' ও “অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ঃ অবলম্বনে রচিত হয়। 

মদনমোহন মিত্র “মনোরম নাটক” (১৮৭২ ), “বৃহন্মলা নাটক? (১৮৭৪) 

প্রভৃতি রচনা করেন । মনোরম] নাটকে মদ খাওয়া! এবং অন্তান্ত সামাজিক 

দুর্নীতির চিত্রণ আছে। মদ খাওয়া ও লাম্পট্য তখনকার “হঠাৎ বাৰুঃ 
সম্প্রদায়ের তথাকথিত আভিজাত্যের প্রধান বৈশিশ্টাম্ব্প ছিল। সাহেবর। 

মদ খান কাজেই “হঠাৎ বাবুর, দলও মাতাল হবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন । 
সঙ্গে সঙ্গে এল ব্যভিচারের জঘন্য মনোবুত্তি। তখনকার অনেক লেখক এই 
সব অন্তায়ের বিরুদ্ধে নাটক উপন্তাস, ব্যঙ্গ রচনা প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখেছিলেন। 
মদনমোহন তাদের মধ্যে অন্যতম মদনমোহন “সমরশায়িনী” (১৮৭৩) নামে এক- 

থানি এতিহাসিক উপন্তাস এবং “কবিতা কদস্ব' (১৮৭০), 'পদ্ঠসোপান” (১৮৭৭) 

প্রভৃতি রচনা করেন। লক্ষমীনারায়ণ চক্রবর্তী ইতিহাসের ঘটন। অবলম্বনে 

নন্দবংশোচ্ছেদ" (১৮৭৩), নবাব সেরাজুদ্দোল্লা? (১৮৭৬) নাটক রচন1 করেন। 

এসময় জাতীয়তাবোধ ও দেশাত্মবোধের দ্বার অনুপ্রাণিত হয়ে যার! 

বাঙালীর সামনে গৌরবময় এ্রতিহ্থ তুলে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন তার! 
' ষখার্থভাবে এতিহানিক কাহিনীর কাঠামোকে বজায় রাখতে পারেননি । 

জ্যোতিজিজ্দ্রনমাথ লাক্ুুল্র 

আমাদের আলোচনার পধায়ের ধারা বিশেষভাবে উল্লেখযোগা, ধাদের 

দান বাঙ.ল! সাহিত্যে বিশেষভাবে ম্মরণীদ্প তাদের মধ্যে প্রথম জ্যোতিরিজ্্রনাথ 
ঠাকুরের নাম (১৮৪৯-১৪২৫) উল্লেখ করতে হয়। জ্যোতিরিজ্্-সাহিতা বচন! 



৪৯৮ বাঙ্ল! সাহিতা পরিক্রমা 

নাটক, সঙ্গীত, কবিতা, প্রবন্ধ ও ফরাসী নাটক ও উপন্তাসের অন্কবাদ 
গ্রভৃতিতে ভরপুর: হিম্গুমেলার সময় থেকে জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতার 
সন্ধান আমরা পাই । তার 'জাগ জাগ জাগ সবে ভারত সন্তান ! যাকে তুলি 
কতকাল রহিবে শয়ান” কবিতাটি হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৮৬৮ 
চৈত্র ) পঠিত হয়। স্ব্দেশবাসীর জীবনে দেশগ্রীতি জাগাবার জন্ত তিনি সব 
সময় সচেষ্ট ছিলেন। হিন্কুমেলার তিনি ছিলেন প্রধান কর্মকর্তাদের একজন । 

নাটক রচনার সুত্রপাত সম্বন্ধে জ্যোতিরিকন্ত্রনাথ তার জীবন-স্বতিতে ঘা 
বলেছেন তা প্রপিধানযোগ্য । “হিন্দুমেলার পর হইতে কেবলই আমার মনে 
হুইত--কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অন্থরাগ ও হ্বদেশগ্রীতি উদ্বোধিত 
হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম, নাটকে এঁতিহাসিক বীরত্বগাথা ও 

ভারতের গৌরবকাহিনী কীর্তন করিলে, হয়ত কতকটা উদ্দেস্ঠ সিন্ধ হইলেও 
হইতে পারে ।, তার পুরু-বিক্রম নাটক ( ১৮৭৪), সরোঁজিনী বা চিতোর 
আক্রমণ নাটক ( ১৮৭৫ ), অশ্রমতী নাটক (১৮৭৯), স্বপ্রমমী নাটক (১৮৮২), 

জুলিয়াস সীজার ( অন্থবাদ-১৯০৭) প্রভৃতি নাট্যরচনা এই মনোভাবের 
পরিচায়ক । এ ছাড়া তাঁর আরও মৌলিক এবং অনুদিত নাটকও আছে। 
নাটক সম্বন্ধে আলোচন। করার আগে তার যে দেশসেবায় ও সাহিতাসেবার 

পরিচায়ক কয়েকটি কর্ম-গ্রচেষ্টার উল্লেখ করাও প্রয়োজন । 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হিন্দুমেলার সঙ্গে যেমন যুক্ত ছিলেন ঠিক তেমনই 
“বিতজ্জন সমাগম” (১৮৭৪) নামে এক সাহিত্যিক সম্মেলন নিয়েও 
মেতে ওঠেন। এই সম্মেলনে তিনি তার রচিত পুরুবিক্রম নাটকের কিছুট। 
ংশ পাঠ করেছিলেন। আবার আমাদের দেশে তখন স্বাধীনতা কামনায় 

পাশ্চাত্যের দেশপ্রেমিকর্দের জীবনীর দ্বার অন্কুপ্রাণিত হয়ে ধার1 তখন বিপ্লবী 
মন নিয়ে ভারত উদ্ধারের উপায় ও পথ খুঁজছিলেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথও 
তাদের মধ্যে একজন। তিনি ১৮৭৭ খ্রীষ্টাবে “সজীবনী সভা" নামে একটি গুগ্ক 

সভা (39০56 5০০16 ) স্থাপন করেন। রাজনারায়ণ বন্থ তার সভাপতি 

ছিলেন। নবগোপাল মিত্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি তার সভ্য ছিলেন। এই 
সভার কথা যাতে বাইরে প্রকাশ না পায় তার জন্তে একে সংকেতে 

“ছামচুপাযৃহাফ” বলা হত। খণ্েদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি, আর খোলা 

তলোয়ার এই ছিগ তাঁদের ভারত উদ্ধারের শুভ সংকেত। জ্যোতিরিজ্ঞনাথের 

চা পপ পা 

টর্প্া ৮ রঃ 

পরে 
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অন্তরে ষে ভারতকে একাস্তভাবে ভারতবাসীর করে তোলার কামনা! জেগে 
উঠেছিল তা! তার জাহাজের খোল কিনে স্বদেশী জাহাজ চালাবার একাস্তিক 
ও উদ্নগ্র ইচ্ছায়ও প্রকাশ পেয়েছে । বিদ্যার উন্নতি, বাউল! ভাষা ও সাহিত্যের 
কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্তটে জ্যোভিরিন্দ্রনাথ 'সারম্বত সমাজ” প্রতিষ্ঠা করেন। 

ভাঃ রাজেন্্রলাল মিজ্ঞ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ 
প্রভৃতি এই সভার সভ্য ছিলেন। দেশসেবার, দ্বেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলার, 

বাঙালীকে বীর্ধবান করে তোলার ব্যাপারে জ্যোতিরিজ্ত্রনাথের এঁকাস্তিকতা 
অনম্বীকার্ধ। হয়ত তিনি সার্থকতা লাভ করতে পারেননি । তবুও তার 

দ্বেশপ্রেম, জাতিগ্রীতি এবং একাগ্রতাকে আমর অকুষ্টিচিত্তে স্বীকার করে 

নিতে বাধ্য। বাঙ্লার সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে গড়ে তোলবার ব্যাপারে তার 

দান অকিঞিৎ্কর নয়। দেশাত্মবোধক নাটক ছাড়া তখনকার সমাজের ক্রটি- 
বিচ্যুতি নিয়ে তিনি কয়েকখানি প্রহসনও রচনা করেন। এর মধ্যে তার 
মৌলিক রচন! হিসেবে কিঞিৎ জলযোগ' (১৮৭২), এমন কর্ম আর করবন] ব 
অলীক বাবু (১৮৭৭ ), হিতে বিপরীত (১৮৯৬) এবং ফরাসী থেকে মলিয়েরের 
ছুইটি কৌতুক নাট্যের অস্থবাদ “হঠাৎ নবাব” (১৮৮৪), এবং পায়ে গড়ে 

দার-গ্রহ? (১৯০২ ), বাংল! সাহিত্যে বিশেষ স্থান লাভ করেছে । এদিকে 

অভিজ্ঞান শকুস্তল৷! ( ১৮৯৯), উত্তরচরিত (১৯০০), রত্বাবলী ( ১৯০ ), 
মালতীমাধব (১৯০০), ম্ৃচ্ছকটিক (১৯০১), বিক্রমোর্বশী ( ১৯০১), 
মহাবীর চরিত (১৯০১), চগ্ডকৌশিক (১৯০১), বেণীসংহার নাটক. 

(১৯০১), প্রবোধ চক্দ্রোদয় (১৯০২ ), নাগানন্দ (১৯০২ ), বিদ্বশালভঞ্জিকা 

' (১৯৩), কপ্ূর্রমঞ্জরী (১৯০৪), প্রিয়দ্রশিকা (১৯০৪) প্রভৃতি নাটক 
তিনি বাঙ্লাম্ন অন্থবা্দ করেন। তীর রচিত পুনর্বসস্ত (১৮৯৯), বসন্তলীলা 

(১৯০৯), ধ্যানভঙ্গ ( ১৯০০) প্রভৃতি গীতিনাট্ের পর্ধায়ে পড়ে। অন্তান্ 
রচনার মধ্যে প্রবন্ধ অঞ্তরী (১৯০৫ ) তার রচিত নানাবিধ প্রবন্ধের সম । 

এছাড়া “ভারতবর্ষে” (আদরে শেফ্রিয়ে1--১৯*৩), ফরাসী প্রস্থন (১৯৯৪) 

প্রভৃত্তি এবং মাঁরাঠী থেকে অনৃদ্দিত ঝাসির রাণী (১৯৯৩), ইংরেজি 
থেকে অনৃদিভ এপিক্টেটসের উপদেশ (১৯০৭) প্রভৃতি বহু রচনার 

নিদর্শনও পাই। জ্যোতিরিজ্্নাথ বিবৃত ও ব+স্তকূমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত 
“জ্যোভিরিজ্রনাথের জীবনস্কৃতি” তার সম্বন্ধে একটি তথ্যপুর্ণ গ্রন্থ। এই সব 
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রচনা ছাড়া ফরাসী থেকে শোণিত সোপান (১৯২০), অবতার ( গতিয়ের-_ 
১৯২২ ), মিলিতোনা ( গতিয়ের--১৯২৩ ), তিলকের মারাঠী গ্রন্থ গীতা- 
রহস্তের' বাল অন্বাদ করেন। বিভিন্ন মাসিক পত্রের পাতায় তার আরও 
কতো যে রচন৷ এখনও রয়েছে তার আর অন্ত নেই। নিজে আবার 

চিত্রকলায় এবং সঙ্গীতেও পারদর্র্শ ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বহুমুখী প্রতিভা 
নিয়ে বাঙলার সংস্কৃতিক্ষেত্রে আবিভূ্তি হয়েছিলেন। মনে তার বন্কিমের 

মতো দেশের জনসাধারণের দেশানুরাগ জাগিয়ে তোলার প্রবল বাসন ছিল!। 

বঙ্কিম তার কোনো কোনে রচনার অত্যন্ত প্রশংসা করেন প্রশংসা করেন 

এই সব নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহিতা, তাঁর দেবা এবং কর্ম প্রচেষ্টা 

বাঙালীর গর্বের বিষয়। তাঁর পুরু-বিক্রম প্রভৃতি নাটকে যে দেশপ্রেমের একটা 

আভাস আছে তার উল্লেখ পুর্বে করেছি । পুরু-বিক্রম নাটকের বিষয়বস্তু 
প্রাচীন ভারতের ইতিহাস থেকে নেওয়া । রাজা পুরু ও আলেকজাগারের 
কাহিনীকে অবলম্বন করে এই রোমান্টিক নাটক রচিত হয়। বিদেশী রাজাকে 
( আলেকজাগার ) বাধ। দেবার প্রচেষ্টা, আবার তার প্রতি ছুর্বলতা দেখানো, 

প্রেম, গ্রতিদ্বন্্িতা, দেশপ্রেম প্রভৃতির ভেতর দিয়ে করুণরপাত্মক পরিণতি 
লাভ করেছে। পুরু, আলেকজাগ্ডার, তক্ষশীল, অন্বালিকা, এলবিল৷ প্রভৃতি 

নাটকের প্রধান চরিত্র। দেশব্রোহিতা শেষ পর্যন্ত জীবনে কতখানি ট্রাজেডি 

বহন করে আন্তে পারে অন্বালিকা চরিত্রের ভেতর দিয়ে তা দেখানো 

হয়েছে। এ নাটকে স্বদেশী সংগীতও সংষোজিত হয়েছে । নাটকটিকে 

বীররসপ্রধান নাটক বল। যেতে পারে। 
সরোজিনী বা চিত্রোর আক্রমণ নাটক আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণের 

কাহিনী নিয়ে পরিকল্লিত। পিতা কর্তৃক ভূঙ্গবশত কন্তা! হত্যা, ছল্মবেশে 

মুসলমানের মন্দিরের আচার্য হওয়া, অন্যায় প্ররোচনায় রাজার নিজ কন্ঠাকে 

বলি দিতে স্বীরুত হওয়া, শেষ পর্যন্ত তুল ভাঙা, আলাউদ্দিনের চিতোর 

আক্রমণের পর রাজপুত রমণীদের আগুনে ঝ'1প দ্রেওয়! প্রভৃতি উপকরণ নিয়ে 
এই নাটকটি রোমান্টিক ভাবপুষ্ট এবং অনিবারধ ট্রাজেডিতে পরিণত হয়েছে। 

ডাঃক্কুমার সেন বলেন, 'সরোজিনী নাটকের আখ্যানে প্রাচীন গ্রীক-নাট্যকার 

[01১7065-এর 10131662619 195 52 £80117$ নাটকের প্রবল ছায়াপাত 

হইয়াছে । হওয়াও অন্বাভাবিক নয়। কারণ তিনি প্রাচীন বীরত্ব-গাথা' 

চি 
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নিয়ে দেশবাসীর প্রাণে শৌর্ধ-বীধের প্রেরণ! জাগিয়ে তুলতে চান। আর তার 
অন্য প্রয়োজন শৌর্য-বী্ধপুর্ণ প্রাচীন কাহিনী । 

'অশ্রমতী' নাটকের কাহিনীও কিছুট। ইতিহাসাশ্রিত। অসশ্রম্ভী প্রতাপ 
সিংহের কন্তা। সে সেলিমকে ভালোবেসেছিল, কিন্তু তাকে পায়নি শেষ 

পর্যস্ত। এখানেই অশ্রমতী জীবনের সবচেয়ে বড়ো ট্রাজেডি । অপর দিকে 

প্রতাপের দেশগ্রীতি ও জাতিগ্রীতি--যার জন্য মোগল-প্রাসাদে বন্দী নিজ 

কন্তাকে পর্স্ত তিনি সহজ করে নিতে পারেন না। এখানেও সেই দেশপ্রেম, 

জাতিগ্রীতি, শ্বধর্মপরায়ণতা আছে, আর রয়েছে প্রেমের বিরোধের অনিবার্ধ 

ট্রাজেডি । অশ্রমতী সেলিমকে ভালোবেসেছিল, মানসিংহেবর চক্রান্তে সে 

হয়েছিল মোগল শিবিরে বন্দী । প্রতাঁপসিংহ তাই অশ্রমতীকে আত্মহত্যা 

করতে বলেন। কারণ সে বিজাতীয়ের সংস্পর্শে এসে হয়ত ধর্মচাত হয়েছে । 
শেষ পর্যস্ত প্রেম ও কর্তব্যের দ্বন্দ্বে পড়ে অশ্রমতী যোগিনীর ব্রত গ্রহণ করেন । 

ইতিহাসের সঙ্গে সামান্য সম্পর্ক থাকলেও এই নাটকটির ঘটনাবস্তর বেশীর ভাগ 

লেখকের পরিকল্লিত। 

স্বপ্রময়ী নাটকও ইতিহাসের ক্ষীণ সুত্র অবলম্বন করে রচিত হয়েছে । এই 

নাটকের কাহিনীর কেন্দ্রস্থল বাঙ্লাদেশ এবং কাল সপ্তদশ শতাবী। 

এখানেও দেশপ্রেম এবং দেশোদ্ধারের প্রচেষ্টা রয়েছে । সঙ্গে সঙ্গে সেই 

একটি নারী-_-যার জীবনে অনিবার্ষ ট্রাজেডি অনৃষ্টের পথ বেয়ে আসছে। 
অশ্বালিক1, অশ্রমতী, স্বপ্রময়ী সংসারের নান। দুর্যোগ ছুবিপাকে আপন আপন 

হৃদয়ের কামনা বাসনাকে নিঃশেষ করে দিল। পিতৃভক্তি তিনটি নাটকেই 
সুম্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে । 

জ্যোতিরিক্্রনাথের “কিঞ্চিৎ জলযোগে' কেশবচন্দ্রের প্রতি কিছুটা পরোক্ষ 

কটাক্ষ আছে। সেকালে নব্য ভাব, স্ত্রী-স্বাধীনতার বাড়াবাড়ি, মগ্ঘপান, 

্রাঙ্মদ্ধের মধ্যে অতিরিক্ত শ্রীষ্টধর্মের প্রতি আসক্তির প্রতিও ইঙ্জিত আছে। 
অবশ্তি এর পরেই জ্যোতিরিক্দ্রনাথ নিজেও স্ত্রী-স্বাধীনতার অত্যন্ত পক্ষপাতী 

হয়ে ওঠেন। “অলীকবাবু, প্রহসনে আমাদের সমাজের একদল ব্যক্তির জীবন 

কিভাবে মিথ্যার জাল বুনে কাটে-_তা দেখাতে চেয়েছেন । অন্যান্ত রচনার 
মধ্যে বেশীর ভাগই অনুবাদ । তাতেও তার কৃতিত্ব কম নয়। “রজতগিরি” 

নামে ক্রহ্মদেশের কাহিনী নিম্নে বর্মীভাষা থেকে ইংরেজিতে যে অনুবাদ 
২৬ 
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হয়েছিল_-ত1 থেকে বাঙ্লায় অনুবাদ করেছিলেন। তখনকার যুগে ম্বদেশ ও 
সমাজের উন্নতিকল্পে যে সধত্ব প্রচেষ্টা, তা তার কর্মবহুল জীবনে ও সাহিত্যিক 

জীবনে নানাভাবে দেখ! দিয়েছে । তার রচনায় সেকালের বাঙালীর রুচি- 
বোধের, বিশেষ করে শিক্ষিত সমাজের সংযত ফ্চিবোধের পরিচয় পাওয়া ষায়। 

অন্যান্য লাউ্যকালগণ 

এই সময়ের নাট্য-সাহিত্যে যেমন দেশপ্রেমের নিদর্শনম্বূপ এঁতিহাসিরু 

ব1 ইতিহাসাশ্রিত নাটক রচিত হচ্ছিল তেমনই পাশাপাশি সামাজিক র্ 

বিচ্যুতি ও নান! সমস্তা নিয়ে সামাজিক নাটকও রচিত হচ্ছিল। এর নিদ 
আমর রাজকৃষ্ রায়, গিরিশচন্দ্র, অম্বতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকে 

বিশেষ করে দেখতে পাই। এদের সময়ে উপেক্্নাথ দাস নামে একজন, 
নাট্যকারেরও সাক্ষাৎ পেয়েছি । ইনি পাশ্চাত্য কায়দায় “থিলার, নাটক 

রচনা শুরু করেন। বেপরোয়া! ও বিশৃঙ্খল জীবনকে কেন্দ্র করে রোমান্টিক 

নাটক হৃষিতে তার কৃতিত্ব আছে। 

উপেন্দ্রনাথ দাস সম্বদ্ধে শিবনাথ শান্ত্রীর আত্মচরিতের বক্তব্য থেকে 

দেখতে পাই যে, তার ব্যক্তিগত জীবনেও শৃঙ্খলা কোথাও ছিলনা । আবার 

জীবনকে সার্থক করে তোলার একট! ব্যর্থ চেষ্টাও ছিল। উপেন্দ্রনাথ বিলাত 

গিয়েছিলেন । ফিরে এসে বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেননি 1 একটা বিরাট 

কিছু করার চেষ্টা তার চরিত্রের স্বাভাবিক দুর্বলতার জন্যই ব্যর্থ হয়ে গেছে। 
কিন্ত এসব সত্বেও তার মধ্যে পরাধীনতার বেদন! কী তীব্রভাবে বেজেছিল 

তার প্রমাণ তাঁর “শরৎ-সরোজিনী” € ১৮৭৪-_২য় সং), “স্রেন্দ্বিনোদিনী: 

(১৮৭৫) নাটকে পাই। উপেন্দ্রনাথ দাসের নাটকের অভিনয়ের শুরু থেকেই 
নাটকাভিনয় সম্পকিত বিশেষ আইন প্রবতিত হুয়। “শরৎ-সরোজিনী” 
নাটকের “আমাদের দ্বণ! নাই ? গরু গাধার মতে দিবারাত্র শাসিত হচ্ছি, তা 

কি মনে থাকেনা? পদে পদে ইংরাজদের বিজাতীয় অহঙ্কার দেখেও কি রক্ত 

ধমনীতে বিদ্যুতের মত ধাবিত হয়না? শরীর উত্তপ্ত হয়ন1? মনে ধিক্কার জন্মায় 

ন1?*-_উক্তিতে কবির অস্তজল। এবং ইংরেজ-বিরোধ তীব্রভাবে প্রকাশ 
পেয়েছে । এই নাটকে তিনি একদল মুসলমানের উল্লেখ করেছেন-_যারা 

আবার ইংরেজদের হাত থেকে ভারত উদ্ধার করে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠ। 
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করতে চায়। নামক শরৎ তাদের যা! বলেছিল--'আমাদের দেশের 

কাপুরুষেরা! এখনও স্বাধীনতার জন্য ব্যগ্র হয় নি.**.**.আর ম্বাধীনতার নামে 
আপনাদের অধীনতা স্বীকার করতে কেউ সম্মত হবে ন।, তাতে হিন্দু- 

সাম্প্রদায়িকতারই আভাস পাই। অন্যদিকে দেখতে পাই, শরৎ ইংরেজকে 

ধরে মেরেছে বটে, কিন্তু সে ক্ষমা চাইতে নারাজ। আত্মসম্মান, ব্যক্তিম্বাতন্ত্রা 

সে বিসর্জন দেবে না। ছুরেন্দ্রবিনোদিনীতেও ইংরেজ ম্যাজিস্টেটের 

অত্যাচার, স্থরেন্দ্রের অনমনীয় তেজ, ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রভৃতি বণিত হয়েছে। 

তখনকার দিনে বিচারের নামে ষে প্রহসন, যে অন্যায়, ষে অবিচার দেখাদিত 

তার বর্ণনাও আছে । এই নাটকের অভিনয়কে ভিত্তি করেই ১৮৭৩ গ্রীষ্টাব্ধে 
নাটকাভিনয়-সম্পকিত আইন চালু হয়। উপেন্দ্রনাথ ও অৃতলাল বস্থ এই 
ব্যাপারে যথেষ্ট নিগৃহীত হন | উপেন্দ্রনাথ “দাদা ও আমি” নামে এক প্রহসন 

রচনা করেছিলেন ৷ অতুলরুষ্ণ মিত্র তাকে ব্যঙ্গ করে “গাধা ও তুমি" নামে এক 

প্রহমন রচন। করেন । 

প্রমথনাথ মিত্র (১৮৬৫-৮৯ ) এই সময় 'নগনলিনী” (১৮৭৪ ) নামে এক 
রোমান্টিক নাটক এবং 'জয়পাল” নাষে ( ১৮৭৬ ) ইতিহাসের কাহিনীর ক্ষীণ 

অনুসরণে একখানি দেশাআবোধক নাটক রচন1 করেন । সুলতান মামুদদ এবং 
লাহোরের রাজা জয়পালের যুদ্ধের কাহিনী নিয়ে দ্বিতীয় নাটকথানি রচিত। এ 

ছাড়! তাঁর “মহাশ্বেতা” (গীতিনাট্য ১৮৭৯), শুভসংহার? (১৮৮০) প্রভৃতি নাটক 

এবং “সপ্ত সম্বোধন” নামে একটি কাব্যের প্রথম খণ্ড অবধি রচনার নিদর্শন 

পাঁওয়! গেছে । “জয়পাল নাটক" ছাড়া তার অন্যান্য নাটকের সম্বন্ধে তেমন 

বিশেষ কিছু বলবার নেই। শুধু তাঁর নিজের কথা থেকে জানতে পারি ষে, 

তার 'নগনলিনী” নাটক সে যুগে খুব সমাদর পেয়েছিল, অল্পদিনের মধ্যে 

দ্বিতীম্ববার মুত্রণের প্রয়োজন হয়। 

সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস প্রণেতা রজনীকান্ত গুপ্তের ভ্রাতা উমেশচন্্র 
গুপ্ত 'হেমনলিনী' (১৮৭৪), 'বীরবালা? ( ১৮৭৫ ), “মহারাষ্ট্র কলঙ্ক” (১৮৭৬) 

নাটক রচনা করেন। “হেমনলিনী” বিয়োগাস্ত নাটক। এতে সেকৃসপীয়রের 

প্রভাব ও তার অঙ্ককরণ আছে। 'বীরবালা” সেল্যুকাস ও চন্ত্রগুপ্তের কাহিনী 

“মহারাষ্ট্র পুত্র চারিত্রিক 
হুর্বলত। এবং খরংজীবের হাতে মৃত্যুর বিষয় বপিত হয়েছে । উমেশচন্দ্রও 
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তৎকালীন যুগধর্মের প্রভাবকে স্বীকার করেছেন। এই এঁতিহাসিক নাটক 
রচনা! এবং ইতিহাসের পটভূমিকায় জাতীয় চিত্তকে উদ্বন্ধ করে তোলার ব্রত 
তিনিও সেই যুগের অন্তান্ত সচেতন সাহিত্য-রচয়িতাদের মতে! গ্রহণ করে 
ছিলেন। দেশপ্রেমে উদ্দ্ধ হয়ে বিশেষ করে পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষায় স্বাধীনতা- 

সচেতন হয়ে তখন অনেকে নাটক, কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতি রচন! 

করেছিলেন। তাদের বক্তব্যবিষয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ছিল পরাধীনতার 

গ্লানি মোচন এবং স্বাধীনতার কামনা । এসময় নাটক শুধু রচিত হচ্ছে না, 
দর্শকের সামনে অভিনীতও হচ্ছে । এবং দর্শক মনও যাতে নাটকে 

বিষয়বস্ত সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে তার একটি পরোক্ষ ইচ্ছাও যে এসব রচনার 
উদ্দেশ্য ছিলনা তা বলা যায় না । উনবিংশ শতাব্দীর নাটকের দ্বিতীয় পর্ধায়ে: 

এত নাটক রচিত হয়েছিল ষে, বাঙলা সাহিত্যে এই পর্যায়ের একটা বিশেষ 

স্থান নির্দি্ই হয়েছে । এযুগের যুগন্ধর একদিকে জ্যোতিরিজ্্রনাথ প্রভৃতি, অন্য 
দিকে রাজকৃষ্ণ রায়, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, ছিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি । সাহিত্য 

স্ষ্টির প্রচেষ্টা ত ছিলই, সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমাজ গঠন, জাতিগঠন, দেশপ্রেম, 

জাতিপ্রীতি গড়ে তোলার একটি মহৎ প্রচেষ্টাও লক্ষিত হয়| বঙ্কিমের 
উদ্দেশ্ট ছিল, জাতিকে ইতিহাস-সচেতনত1 গড়ে তোলা, নইলে জাতি বাচবে 

না। আর এই মন্ত্র নিয়ে দেশের প্রাচীন ইতিহাস ও সমাজ চিত্র নাটকে 
এবং উপন্তাসে ব্ূপাঁয়িত করতে শুরু করলেন--পরের দিকের লেখকর]। 

আমরা বলছিন! ষে প্রত্যেকেই বস্থিমের অস্ুসরণে এই ব্রত গ্রহণ করেছিলেন । 

তখনকার পারিপাশ্থিক অবস্থা, শাসকবর্গের শোষণনীতি প্রভৃতিই এই ব্রত 

গ্রহণের অনুকূল আবহাওয়া স্ষ্টি করেছিল। তবুও একথা ঠিক যে, বস্কিম এ 
দেশানুরাগের শুধু হ্বপ্রই দেখেননি তাকে তিনি তার প্রবন্ধ উপস্যাসে সার্থক বূপও 
দিয়েছিলেন । এই অন্ুরাগেরই আদি ব্ূপ রামমোহন, মাইকেল, বিদ্যাসাগর 

প্রভৃতিতে আমরা পেয়েছি। এর সংস্কারক-_ ভবিষ্যত সমাজের পথ নির্মাণাস্তর 
এর]! পথনির্দেশও দিয়ে গেছেন । আমাদের আলোচ্য যুগে তা আরও ্ুষ্পষ্ট, 

আরও গ্রতাক্ষ হয়ে দেখা দিয়েছে । তার কারণ আগে যে অত্যাচার নিপীড়ন 

ধীরে ধীরে চলছিল--এ সময়ে ত। অতি নির্লজ্জ রূপ ধারণ করে। তখন বাঙালী 
জনসাধারণও বনু নির্যাতনের পর যেন ইতিহাসাহ্ছগ নিয়মে জেগে উঠছে-_ 

তার আগামী সার্থক জীবনের কামন! নিয়ে। একদিকে সমাজে উচ্ছ জ্খলতা, 
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অপরদিকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-_-এ ছুয়ের বিরুদ্ধে তখন বাঙলার চিন্তাশীল 
ব্যক্তি ও সাহিত্যিকদের সংগ্রাম করতে হয়েছে । অবশ্ত তারা একাই সংগ্রাম 

করে যাননি । তাদের পাশে, তাদের পেছনে, তাদের সামনে ছিল বাঙলার 

জনসাধারণ--ধাদের একমাজ্র কামন। ছিল সার্থক শাস্তিপুর্ণ সমাজজীবন যাপন। 

এষুগে এমন অনেক নাটক রচিত হয়েছে যাঁর সম্পূর্ণ আলোচনা না হলেও 
শুধু নামোল্লেখেও তার উদ্দেশ্ট কিছুটা! বোঝা যায়। এখানে আর একটি কথা 
বলে রাখ। দরকার-_বাঙ্লার সমাজের যে চাহিদা তখন দেখ। দিয়েছিল তা৷ 

মেটানোও তখনকার লেখকদের এক দায়িত্ব হয়ে উঠেছিল। সে সময় ধর্ম, রাষ্ট্র, 

সমাজ প্রভৃতির উপর যে প্রতিকূল হাওয়া বইছিল সাধারণের সমক্ষে তারও 
একট] প্রকাশ দরকার হয়ে পড়েছিল। তাই কোথায় কোন্ ইংরেজ জজ বা 

ম্যাজিস্টেট দেশবাসীর প্রতি কি অন্তায় বিচার করল, ধর্মের নামে কোথায় 

ব্যভিচার দিল দেখা, সমাজে আধুনিকতার নামে চরিত্রহীনতা কতটা জঘন্ত- 
রূপে দেখা দিল, তার কপচিত্র তখনকার নাটকে দেখা! দিয়েছিল, আর সঙ্গে 

সঙ্গে দেশাত্মবোধক নাট্যকাহিনী ত আছেই। এই শতাব্দীর নাটকে যেখানে 

রাষট্রবিপ্রব, স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রভৃতি দেখানো হচ্ছে সেখানেই হিন্দু-বৌদ্ধ বা 
হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষই বেশী দেখানো হয়েছে, ইংরেজ-বৈরিতাও কিছু কিছু 
ছিল। এর একট] কারণ, তখন বাঙালী ( হিন্দুর ) ইংরেজের বিরুদ্ধে সাহস 

করে কিছু বলতে পারছেনা । তাই সাম্প্রদায়িক মনোভাব মনের 

তীব্র বেদনার প্রচ্ছন্ন প্রকাশ হিসাবেই আমাদের সাহিত্যে কিছু কিছু ধর! 

দিয়েছিল। অবশ্ত মুসলমানরা পরাজিত হয়ে অভিমানভরে চুপ করে থাকায় 

তাদের নিক্ষিয়তার স্থযোগও তখন অন্যেরা কিছুটা পেয়েছিলেন। এই 
বিদ্বেষের ইঙ্গিত মীর মশারফ হোসেন তার 'জমিদার দর্পণ” নাটকের নট- 
নটার উক্তির ভেতর দিয়ে প্রকাশ করেছেন । আমাদের মনে হয় ইংরাজের 

বিরুদ্ধে ষেটা স্পষ্টভাবে বলা ধায়নি সেটাই সংকুচিত হয়ে সাম্প্রদায়িক রান্ত। 

ধরে চলেছিল । কিন্তু তাও সব নাটকে নয়। এই বিদ্বেষ দৃষ্টিভঙ্গীর ভুলের 

জন্তই বটে। কারণ সামগ্রিকভাবে আমাদের জাতীয় জীবনের দুর্দশার জন্ 
ঘ্ায়ী যে নব-আগন্তক সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ এবং আমাদের আত্মকলহ ও 

সামাজিক নিন্দনীয় কুসংস্কারের স্ত,পীরুত আবর্জনা তা অনেকেই বুঝেও 
সাহ্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকবর্গের ভয়ে বুঝতে চাননি । ধারা বুঝেছিলেন তার! 
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দেখতে পেয়েছিলেন হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত বিক্ষোভের সমুন্রত দিকটি । 

আমর দীনবদ্ধুর “নীলদর্পণে* গিরিশচন্দ্রের “সিরাজদ্দৌলায়” তাঁর পরিচয় 
পেয়েছি । 

শ্রগোপাল মুখোপাধ্যায় “বিধবার দ্ীতে মিশি” (১৮৭৪) প্রহসনে বাঙালীর 

মদ খাওয়া ও চারিক্রিক দুর্বলতার উপর ইঙ্গিত করেন। তার “যৌবনে 
যোগিনী” (১৮৭৬ ) নাটকে পৃথ্ীরাজ-মহম্মদ ঘোরীর সংঘর্ষ, হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের 

বিরোধ ও নান। রকম সামীজিক ও নৈতিক বুদ্ধির বিষয় বর্ণিত আছে! 
শ্রীগোপাল মুখোপাধ্যায় রচিত “বীর বরণ” (১২৯০) উপন্তাসেও হিন্দু-বৌ 

বিরোধের চিত্র পাওয়। ষায়। ইনি “রুষীয়াঃ (১৮৮০), “সচিত্র রাজস্থান+, “রাজ' 

জীবনী প্রভৃতি গগ্ গ্রন্থও রচনা করেন। 
এছাড়া ইতিহাসের নান1! ঘটনাবলীর অথব1 সামাজিক উচ্ছজ্খলতার 

কাহিনী অবলম্বনে যে সব নাটক রচিত হচ্ছিল তার মধ্যে অক্ষয়কুমার 

চৌধুরীর “দুর্গাবতী” নাটক (১৮৭৪ ), গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়ের 'তারাবাঈ, 
(১৮৭৪) এবং বিদ্যাশুন্ত ভট্টাচার্য এই ছদ্মনামে তিনি সেষুগের বাঙালীর 
উদ্দগ্র সাহেবীয়ানাকে ব্যঙ্গ করে “একেই বলে বাঙ্গালী সাহেব? (১৮৭৪) নাটক 

রচনা করেন। 
হরিমোহন ভট্টাচার্যের “সমরে কামিনী" নাটক ( ১৮৭৫ ), মহেন্দ্রলাল বস্থর 

“চিতোর রাজসতী পদ্িনী' (১৮৭৫), বরিশালের মনোরগরন গুহের 'ভারত 

বন্দিনী” (১৮৭৬), গিয়ান্থদ্দিন ও রাজা গণেশের কাহিনী নিয়ে “বঙ্গের পুনরুদ্ধার” 

(১৮৭৪), স্থরেন্দ্রনাথ মজুমদারের “হামীর? (১৮৮১ ), রবীন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু 

হরিশচন্দ্র হাঁলদারের “কালাপাহাড়” (১৮৮১) প্রভৃতি দেশানরাগমূলৰক নাটক 

তখন রচিত হয়েছিল । 

অন্যান্ত নাটকের মধ্যে প্রম্থনাথ বস্থর হেম্লেটের অন্ুবাধ “অমরসিংহ' 
(১৮৭৪ ), রাধামাধব হালদারের রোমান্টিক নাটক চন্দ্রলেখা; (১৮৭৫ ), 

পৌরাণিক নাটক 'শৈব্যান্থন্দরী” (১৮৭৬ ), সমাজের নৈতিক অধঃপতন নিয়ে 
রচন। তার “বেশ্্ান্থরক্তি বিষম বিপত্তি (১৮৬৩) ও “এই কলিকাল, 

(১৮৭৫), এবং তারকেশ্বরের মোহস্তর ব্যভিচার নিয়ে অস্তান্ত লেখকের 

“মোহস্ত এলোকেশী” 'মোহস্তের কারাবাস, (১৮৭৪), “ভগ তগপন্থী' 

( ১৮৭৪) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কয়েকখানি নাটক রচিত হয়। 
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সমাজের নানা ছুর্নীতি ও দুর্বলতা নিয়ে কৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরীর 'অমরনাথ 
নাটক* € ১৮৭৩), প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়ের পপজীগ্রাম দর্পণ” (১৮৭৩ ), 

নিমচন্দ্র মিত্রের 'শরৎ্কুমারী নাটক" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । তখনকার দিনে 
সত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে ষে একট বিরুদ্ধ মনৌভাব দেখা দিয়েছিল তার পরিচয় 

দেবেজ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা” নাটকে (১২৮০ )পাই। তখনকার 

গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ যেস্ত্রীশিক্ষা ব্যাপারটি আদে ভালো চোখে দেখেনি 

তার নিদর্শন এই নাটক ছাড়া আরও অনেক প্রবন্ধে পাওয়া যায়। বিংশ 

শতাব্দীর প্রথম দিকে চাকর সাহেবদের যে অত্যাচারে চা-বাগানের কুলীরা 

ধর্মঘট করেছিল সেই অত্যচারের শুরু চা-বাগানের জন্ম থেকে । নইলে 

উনবিংশ শতাব্দীর নাটকে এই অত্যাচার এতো স্পষ্টভাবে বণিত হত ন।। 

দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের "চা-কর দর্পণ নাটকে? (১৮৭৫) চা-বাগানের ইংরেজ 

মালিকদের চাঁকুলীদের ওপর অত্যাচারের কাহিনী বধিত হয়েছে । তেমনই 

জেলে কয়েদীদের ওপর যে অত্যাচার হ'ত তা নিয়েও তিনি “জেল দর্পণ 
নাটক? (১৮৭৫ ) রচনা করেন । 

উনবিংশ শতাব্দীর সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা আমাদের বর্তমান যুগের 

চেয়ে বিশেষ ভালো ছিল না। দরিদ্র মধ্যবিত্ত, বা বিত্তহীন সমাজের ছুঃখ- 

দুর্দশ। আজকের দিনে হয়ত আরও তীব্রতর হ'য়ে দেখ! দিয়েছে কিন্তু তখনকার 

যুগেও এই অর্থনৈতিক দুর্দশা তীব্রভাবেই প্রকাশ পেয়েছিল। শুধু এই 
দুর্দশাই নয়, যারা এই দুর্দশার জন্য দায়ী তাদের স্ববূপও তখনকার সাহিত্যে 
চিত্রিত হয়েছিল। এই রকম নাটবের নিদর্শন হিসাবে আমরা অজ্ঞাতনাম। 

লেখকের 'কেরানী দর্পণ, € ১৮৭৪) এবং ক্ষেত্রপাল চক্রবত্শর জমিদারের 

অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে “হেমচন্দ্র নাটকের (১৮৭৬) উল্লেখ করতে 

পারি। “কেরানী দর্পণে” কেরানী জীবনের বান্তব চিত্র ফুটে উঠেছে । 

আমাদের সমাজে একদল চিকিৎসক আছেন ধারা চিকিৎসার নামে 

রোগীকে “যমের দোর” অবধি পৌছে দেন_-তাদের অর্থৃষ্,তা, হটকারিতা। 
নিয়েও তখন নাটক রচিত হচ্ছিল। একজন ডাক্তার “ডাক্তারবাবু নাটক' 

(১৮৭৫) রচন। করেন । তাতে ডাক্তাররা কতভাবে নিরীহ জনসাধারণকে যে 

ঠকাত (এখনও যে এমন নিদর্শন একেবারে নেই তা বলা যায় না) তার 

বর্ণনা আছে। 



৪০৮ বাঙ্ল! সাহিত্য পরিক্রম! 

এযুগে বিধবা-বিবাহ ও স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে যে একদল রক্ষণশীল বাঙালীর 
বিরুদ্ধ মনোভাব দ্েখ। দিয়েছিল তার দৃষ্াস্তন্বরূপ বিরাজমোহন চৌধুরীর “বজ 
বিধবা” (১২৮২), “সরম্বতী পুজা” (১৮৭৫, ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে), অজ্ঞাত- 
নামা লেখকের “মেয়ে মন্স্টার মিটিং প্রহসন” (১২৮১) প্রভৃতি অনেক 

নাটকের উল্লেখ করা যায়। তবে এই নাটক সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ ছাড়া 
তার বৃহত্তর ক্ষেত্রে বড় বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি । পারিবারিক 

জীবন নিয়ে যে সব নাটক লেখা হয়েছিল তার মধ্যে “দেবগণের মর্ত্যে আগর্মন, 
রচয়িতা দুর্গাচরণ রায়ের ছুঃখ নিশি অবসান” ব। “শৈলবালা” (১২৮৩), 

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “যেমন দেবা তেমি দেবী নাটক (১৮৭৭), জয়কুমাক্র 
রায়ের “এরা! আবার সভ্য কিসে? (১৮৭৯), মহেন্দ্র ঘোষালেব 'আর্ষ-সমাজ 

নাটক” (১৮৮৪ ), প্রাণকষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের €কেরানী চরিত” (১২৭২) প্রভৃতি 

উল্লেখযোগ্য । এ সময়ে হরিপদ চট্টোপাধ্যায় এঁতিহাসিক ঘটন। অবলম্বনে 

নন্দকুমারের ফাসী, (১২৯৩, দ্বি, সং) নাটকখানি রচনা করেন। বাঙালীর 

ঘরে বাইরে সমাজ ও রাস্ট্রীয় ভিত্তিতে যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল তা নিয়েও 
অনেক নাটক রচিত হয়েছে । আমরা সব নাটকের নাম এখানে আর উল্লেখ 

করছি না। ধার! এসব নাটক ও নাট্যকারের তালিক। সম্বন্ধে উৎস্কক তীরা 

ডাঃস্থকুমার সেন মহাশয়ের বাঁঙ্ল সাহিত্যের ইতিহাসে (২য় খণ্ড) তা পাবেন । 

এ সময়ের একজন নাট্যকারের কিছুট1 পরিচয় দেওয়া! আবশ্তক | ইনি 

হচ্ছেন অতুলরুষ্ণ মিত্র (১৮৫৭-১৯১২ )। অতুলরুষ্চ অল্প বয়স থেকেই 

রঙ্গালয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। গীতি-নাট্যকার হিসাবেই তার পরিচয় 

বেশী। “রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর” পুস্তকে অপরেশ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অতুলরুষ 
সন্ধদ্ধে বলেন, “অতুলরুষ্খ স্থকবি ছিলেন। বাঙলার রঙ্গমঞ্চ তাহার 

নিকট কম খণীনহে। তাহার রচিত বহু গ্লীতি-নাটিকা রঙ্গমঞ্জে বহুবার 

আদরের সহিত অভিনীত হইয়াছে এবং সেসব অভিনয়ে কোন দিনই 

দর্শকের অভাব হয় নাই। ছোট কথায় মর্মস্পর্শী গান- তিনি অতি সহজেই 
বাধিতে পারিতেন |, অতুলকুষ্ণ প্রায় ভ্রিশ-বত্রিশখান1 নাটক ও প্রহসন রচন। 

করেছিলেন। তার রচিত “আদর্শ সতী” ( ১৮৭৬ ), সপত্বী (১৮৭৮), “বিজয়া 

বা প্রতিমা বিসর্জন” (১৮৭৮), নন্দ বিদায় (১৮৮৮), “ভাগের মা গঙ্গ 

পাক না" (১৮৯০ ), দ্ছুল্রা” (১৮৯৫ )। 'বাগ্লারাও (১৯০৫ ), 'শিরী ফরহাদ 
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(১৯০৬), লুলিয়া” (১৯০৭) প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছিল । 
তিনি বঙ্ধিমচন্দ্রের দেবীচৌধুরাণী, কপালকুগুল। প্রভৃতি উপন্তাসগুলির 
নাট্যরপ দান করেন। এছাড়া তিনি গান এবং কবিতাও অনেক রচন' 
করেছিলেন । উপেন্দ্রনাথ দাসের “দাদা ও আমিকে* ব্য করে তার "গাধা ও 

তুমি'র রচনার উল্লেখ পুর্বেই করেছি। 

স্বাত্রাপান 
এই যুগে রঙ্গমঞ্চের জন্ত যেমন নাটক রচিত হচ্ছিল এবং পেশাদারী 

রঙ্গমঞ্চ গড়ে উঠেছিল, তেমনই পাশাপাশি বাঙ্লার প্রাচীন যাত্রা গানও 
বারোয়ারী কানাতের তলায় বা উন্মুক্ত প্রান্তরে আপন বৈশিষ্ট্য বজায় 
রেখেছিল। যাত্রার পালাও এ যুগে যথেষ্ট রচিত হয়েছে । বাঙলার যাত্রার 
পালাগুলোর একট! বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, তার অধিকাংশই পৌরাণিক ধর্মমূলক 
আখ্যানবন্ত নিয়ে রচিত । সমাজের সাধারণ মানুষের মনকে ধর্মভাব দিয়ে 

অল্লেই মুগ্ধ করা যায় । আর বিশেষ করে তখন আমাদের ধর্মচেতন। কি 
ভাবে ব্যাপক ক'রে ছড়িয়ে দেওয়া! যায় তার উপায় সবাই খুঁজছিল। 

যাত্রার পালাগান, নাটক, কবিতা প্রভৃতির ভেতর দিয়ে এরকম ছড়িয়ে 

দেবার এঁকাস্তিক চেষ্টাতে তারই নিদর্শন দেখতে পাই। তাই বেশীর ভাগ 
যাত্রার পাল৷ পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে রচিত। আবার দেশান্ুরাগমূলক ও 
এতিহাসিক নাটকও যে কিছু কিছু রচিত হয়নি তা নয়। যাত্রার পালায় 

উপদেশাত্মক গানের বাহুল্যও যথেষ্ট থাকে । বাঙ্লাদেশে যাত্রার আসর 

কখনও ফাক! যায়নি। তার একটা প্রধান কারণ রঙমঞ্চে নাটকাভিনয় 
দেখার অর্থসামর্থ্য সবার ছিল না। আর সাধারণ মনকে অভিভূত করবার 

একটা সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য যাজ্জার পালাগুলির মধ্যে ছিল। বর্তমান দিনে 

যাত্রার নাটক থিয়েটার ও সিনেমার অন্গকরণেই বেশীর ভাগ অভিনীত হয়। 
তাই তার মৌলিকতাও অনেকখানি হারিয়েছে । বাঙলা সমাজ ও সংস্কৃতির 

ইতিহাসের মধ্যযুগ থেকেই এই যাত্রাগানের নিদর্শন পাওয়া যায়। অবশ্থি 
তখন শুধু গানের ভিতর দিয়ে এবং সেই গানে আখর দ্দিয়ে অভিনয় করা 

হ'্ত। মহাপ্রভুর সময় এবং তারও আগে নট নটীর দ্বার নাটকাভিনয়ের 
উল্লেখ আছে । বর্তমানে যাত্রা, কথকতা, কবিগান প্রভৃতি গ্রাম্য সমাজের 
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গণ্তীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আজকের নতুন জাতীয়তাবোধের দিনে বাঙালীর 
এই জাতীয় সংস্কৃতির সম্পদগুলিকে সমাজের সামনে আবার তুলে ধরার শুভ 
প্রয়াস দেখা দিচ্ছে । 

যাত্রার আসরে শুধু যাত্রার জন্য বিশেষ পাল! বা নাটকই যে অভিনীত 
হ'ত ত] নয়, রঙ্গমঞ্চের জন্য লিখিত নাটকও অভিনীত হম্ত। প্রাচীন যাত্রার 

কথা পুর্বে উল্লেখ করেছি । তখনকার দিনে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, কেদার 

গাঙ্গুলী, মহেশচন্দ্র দাস দে, তিনকড়ি বিশ্বাস, নন্দলাল রায়, ব্রজমোহন রায়! 

মতিলাল রায় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য নাট্যকাররা ষাব্রার পালাগান রচন। করেন 

এদের নাটকের প্রায় সবই ভক্তিমূলক পৌরাণিক আখ্যানবস্ত নিয়ে লেখ! ।: 
রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতির আখ্যানই বেশী। এছাড়া 

“কালাপাহাড়', 'দাক্ষিণাত্য”, “মহম্মদ তোগ লক” ও “হোসেন গন্গু'র কাহিনী- 
সম্পকিত নাটকগুলিই যাত্রাদলে অভিনীত হত। কিন্তু বেশীর ভাগ 

নাটক ছিল রাম-রাবণের যুদ্ধ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, রাজা হরিশ্চন্দ্-উপাখ্যান, নল- 

দময়স্তী উপাখ্যান প্রভৃতি নিয়ে রচিত। যাত্রাগান বাঙলার একাস্ত 

নিজস্ব সম্পদ । বাঙলার সংস্কৃতির ইতিহাসে তার একটি বিশেষ স্থান 

আছে। 

কবি রাজকৃষ্ণ রায় ( ১৮৪৯-৯৪ ) সম্বন্ধে আমর পুর্বে আলোচন। করেছি । 

রাজরুষণ থণ্ড-কবিতা, কাব্য, নাটক, উপন্তাস প্রভৃতি অনেক লিখেছিলেন। 

ভাঃ সুকুমার সেন মহাশয় বলেছেন," *রাজকৃষ্ণের মত অমন অবিশ্রাস্ত লেখক 

বাঙ়লাদেশে আর বড় কেহ ছিল না। বাঙলা লিখিয়া জীবিকা-অর্জনে 

রাজকৃষ্ণষই বোধ হয় পথপ্রদর্শক, অবশ্য পাঠ্যপুস্তক লেখকদ্দিগের কথা বাদ 

দিলে । রাঁজকৃষ্ণ পৌরাণিক ও এঁতিহাসিক নাটক রচন। করেছিলেন । এক- 

দিকে যেমন “রামের বনবাস+ “তরণীসেন বধ? (১২৯১), “হরধনু ভঙ্গ+ 'নরমেধ- 

যজ্ঞ+, “লক্ষহীর1+ “মীরাবাইঈ, প্রভৃতি রচনা করেছিলেন তেমনি “লৌহ-কারাগার* 
(১৮৭৮), নবীর” (১২৯৯) নাটকও রচনা করেছিলেন । তিনি “ডাক্তার 

বাবু”, 'থোকাবাবু” (১২৯৬) প্রভৃতি প্রহসনও রচন! করেন । রাজকুফই 
বাঙ্লায় প্রথম ভঙ্গ-অমিত্রাক্ষর রচনা করেন। গিরিশচন্দ্রের নাটকের 
অমিল-ছন্দের আদিরূপ রাজরুষফ্ণের রচনায় পাওয়। যায়। তার গগ্ভরচনায়ও 

গীতিপ্রবণতার লক্ষণ বঙমান। রাজরুষণের নাটকে যাত্রার মতো গানের 
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বাহুলা বেশী। তাঁর নাটক শিক্ষিত সমাজে বিশ্ময় স্থষ্টি করতে না পারলেও 

সাধারণ বাঙালীর চিত্কে খুবই আকুষ্ট করেছিল । 

গিল্বিশ্চজ্দ্র হোষ্ব 

বাঙ্ল1 নাটকের দ্বিতীয় পর্যায়ে নাটক রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয়ের সার্থকতা দেখা 
দিল গিরিশচন্দ্রের (১৮৪৪-১৯১১) সময় থেকে । গিরিশচন্দ্র বাঙলা নাটক ও 

নাট্যাভিনয়ে যুগাস্তর এনে দিলেন। নাটকের সত্যকার প্রাণ যে অভিনয়ে, সেই 
অভিনয়ের সার্থক প্রকাশ ঘটল তার ভেতর দিয়ে। নাটাকার গিরিশচন্দ্রের 

আন্তরিকতাই ছিল বড়ো গুণ। তার নিজের অন্ুভৃতিকে তিনি নাটকে রূপ 

দিয়েছেন। তাঁর নিজের কথায় €ষেট। 55] করেছি, যে সত্য 0:8০6108] 

1165-এ 7:581155 করেছি, ষা জীবনে মরণে পরম সতা ব'লে জেনেছি তাই 

সবার ভিতর বিলিয়ে দ্বিতে চেষ্টা করেছি। (গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য 

__কুমুদবন্ধু সেন )। অবশ্ঠ রঙ্গালয়ের প্রয়োজনেও তাকে অনেক সময় নাটক 

লিখতে হয়েছিল। নাটক যুগোপযোগী না হলে যে দর্শকের মন আকর্ষণ 
করতে পারে না, এট! গিরিশচন্দ্র ভালো ক'রেই বুঝেছিলেন। ষুগচিত্ত কি 

চায় তা নাট্যকারের মনে রাখতে হবে এবং তারই সঙ্গে স্বর মিলিয়ে ভাব- 

গ্যোতন] যদি ঘটে তবেই রচন। সার্থক হবে। যে নাটক জনসাধারণকে আকুষ্ট 

করতে পারে না সে নাটক বেশী দিন টিকতে পারে না। গিরিশচন্দ্রের নাট্য 

রচনার মধ্যে এই সচেতনতা! ছিল বলেই তার নাটকগুলি বাঙালী দর্শক সমাজের 

কাছে এতট1 আদর লাভ করেছিল । গিরিশচন্দ্র খাটি বাঙালী--সাহিত্যেও তার 

এই বাঙালীয়ান। প্রকাশ পেয়েছে । পাশ্চাত্য সাহিত্য সম্বন্ধে তার যথেষ্ট জ্ঞান 
ছিল, কিন্তু পাশ্চাত্বোর একাস্ত অনুকরণে তাঁর রচনাকে তিনি ভারাক্রান্ত 

করে তোলেননি। ঘম্যাকবেথ? অনুবাদে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 

সেক্স্পীয়রের কবিধর্মকে ভালোন্ডাবেই বুঝতে পেরেছিলেন । বাঙ্ল! সাহিত্যে 

আর ওরকম সেকৃস্পীয়রের অনুবাদ হয়নি বললে অতুযুক্তি হবে না। কিন্ত 
অঙ্গবাদ বা অন্থকরণে তার বিশ্বাস ছিল না1। তার মতে এক দেশের আচার, 
ব্যবহার, সংস্কার অন্ত দেশের সঙ্গে মেলে না । কাজেই নাটকের অনুবাদ ব1 

অনুকরণও ততট। সাফল্য লাভ করতে পারে না। তা বলে পাশ্চাত্য সাহিত্য 

সংস্কৃতিকে একেবারেই তিনি উড়িয়ে দেননি । “ভাবের আদান-গ্রদানে ভাব 
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পুষ্ট করে'_একথা তিনি ভালো ভাবেই বুঝেছিলেন। গিরিশচন্দ্র একাস্তিক 

চেষ্টা ছিল সকল শ্রেণীর দর্শকের আন্ত নাটক রচনা। কারণ, তিনি বুঝেছিলেন 
নাটক সবাইকে আকৃষ্ট করতে না পারলে বার্থ হবে। 

রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব যখন ঘটল, তার ঠিক আগে বাঙলা 
নাটক ও নাট্যাভিনয়ের বড়ই ছুঃসময় গেছে । রঙগমঞ্জ যে জাতির একটা বড়ো 

সম্পদ এটা গিরিশচন্দ্র বুঝেছিলেন। তাই নাটক রচনা, অভিনয়, পরিচালন! 

প্রভৃতির ভেতর দিয়ে গিরিশচন্দ্র বাঙ্ল! নাটক ও রঙ্গমঞ্চকে বলিষ্ঠ গ 
দান ক'রে গেছেন। নাট্যরচনায় যেমন ভক্তিমূলক, পৌরাণিক, সামাজিক, 
এতিহাসিক, বাঙ্গ, গীতি নাটক প্রভৃকি রচনা! করেছেন । তেমনি তার অভিনয় 

ও অভিনেতা স্থষ্টিও বাঙওল। রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ব্যাপার । বাঙালী: 

জাতির পরিচয়ের একটি দিক হচ্ছে এই রঙ্গমঞ্চ । একথা অস্বীকার করলে 
চলবে না, যে জাতির রঙ্গমঞ্চ নেই তার জাতীয় বৈশিষ্ট্যও অনেকাংশে ছুর্বল । 

গিরিশচন্দ্র বাঙালীর সেই জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে উতৎকর্ষের পথে, সার্থকতার পথে 

নিয়ে গিয়েছিলেন । এই নাটক রচনায় তিনি যে খুব স্বাধীনতা পেয়েছিলেন ত। 
বল। যায় না। যেমন দর্শকের চিত্তবৃত্তির দিকে নজর রাখতেন, তেমনি আবার 

রঙ্গমঞ্চাধিকারীর খেয়াল-খুসি অন্ুসারেও তাঁকে নাটক রচনা করতে হ'ত। 

কিন্তু 46107961 0£ 0006 এবং 2[151067 ০৫১০3৪-এর ভাবাবর্তে পড়ে 

তিনি হাবুডুবু খান্নি বরং সসম্মানে পার হয়ে গেছেন। রসস্থক্টি যেখানে মুখ্য 
উদ্দেস্ঠয সেখানেও তিনি ঘটনাকে প্রবাহিত করে নিয়ে গেছেন। চরিত্রের 

বৈশিষ্ট্য রক্ষা এবং তার সুক্ষ বিষ্টেষণ তার নাটকের একটি প্রধান গুণ। শ্রদ্ধেয় 

আচার্ধ মন্সঘমোহন বস্থ মহাশয়ের কথায় “তাহার নাটকগুলিকে চরিত্রপ্রধান 

বলা যায়।১ পৌরাণিক বা এঁতিহাসিক নাটকে প্রতিষ্ঠিত চরিত্রও জীবন্ত হয়ে 

উঠত । তখনকার পরাধীন বাঙালীর মনোবেদন। “সিরাজদ্দৌল”, “মীর কাসিম" 
প্রভৃতি নাটকে গিরিশচন্দ্রের করিমচাঁচ। প্রভৃতি কাল্পনিক চরিত্রের উক্তির 

ভেতর দিয়ে সুন্দর ও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে + এই অনৈতিহাসিক 
চরিত্রগুলি বাঙালীর নিত্য ছুঃখ-বেদনীরই অভিবাক্তিম্বপূপ | 

নাটকে ভাষা প্রয়োগেও তার বৈশিষ্ট্য আছে। বিভিন্ন রকমের 
চরিত্রের মুখে তিনি ভিন্ন ভিন্ন রকম ভাষা ব্যবহার করেছেন, এবং তাতে 
নাটকীয় চমৎকারিত্বও প্রকাশ পেয়েছে। “ভঙ্গ-অমিত্রাক্ষর ছন্দ যদিও ব! 
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রাজরুষণ রায় গিরিশচন্দ্রের পুর্বে ব্যবহার করেছিলেন গিরিশচন্দ্রই এই ছন্দ 
নাটকে সব চাইতে বেশী ব্যবহার করেছেন । বিভিন্ন পরিবেশে নানারকম 

গানও তিনি রচনা করেছিলেন। তিনি 'আনন্দরহো, (১২৮৮), “রাবণ বধ" 

(১২৮৮), 'সীতার বনবাস” (১২৮৮), অবতারমূলক “চৈতন্য লীলা” (১২৯১-- 
রচনা), "বুদ্ধদেব চরিত” (১৮৮৭), 'বিন্বমঙ্গল+, “বিষাদ”, “নসীরাম+, প্রফুল্ল” 

“বসন্ত “সিরাজদৌলা+, “মীরকাসিম”, "'আবুহোসেন”, “জনা”, “মায়!বসান”, 

'সৎনাম+ বলিদান?, শিক্করাচার্ধ” (১৩১৬), অশোক? (১৯১১)১ তপোবল? এবং 

“ভোটমঞ্গল, প্রভৃতি গ্রায় আশখান। নাটক ও প্রহসন রচনা! করেন । আর কোন 
বাঙ্গালী নাট্যকার এতগুলি নাটক রচন1! করেন নাই। তার চৈতন্তলীলা, 

বুদ্ধদেব, বিশ্বমঙ্গল, প্রভৃতিকে ভক্তিমূলক মহাপুরুষ-নাটক বলা যেতে পারে। 
গিরিশচন্দ্রেরে এই ভক্তিভাব পরমহংসদেবের সান্িধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ 
করেছিল। এই ভক্তি রসের প্রাধান্তই তার অনেক নাটকের জনপ্রিয়তার 
কারণ। 

দার্শনিক তত্বকে সরসকরে জনসাধারণের উপভোগ্য করে তোলার প্রয়াস 

গিরিশচজ্জ্রের নাট্য রচনীতে পাওয়া যাঁয়। তীর বিন্বমঙ্গল, শঙ্করাঁচারধ প্রভৃতি 

নাটকে এই তত্বকে সরস করে সাধারণের উপভোগ্য করে তোলার প্রচেষ্টা 

লক্ষিত হয় । গিরিশচন্দ্রের প্রত্যক্ষ জীবন দর্শনের ফলে আমর] তার নাটকে 

একদিকে পতিতের হদর বৃত্তি আবার অন্যদিকে শিক্ষিতের ত্বণ্য পাশবিক 

দিকও দেখতে পেয়েছি । মানুষ নিজের চারিত্রিক দুর্বলতার জন্য, আত্ম- 

প্রত্যয়ের অভাবের জন্য কেমন করে দিশাহারা হয়ে ভেসে যায় তাও তিনি 
নিজে চোখে দেখে তবে একেছেন। এই চরিত্র অঙ্কন সন্ৃদয়ত। ও সহানুভূতি 

ছাড়া হয় না। গিরিশচন্দ্রের সেই সহৃদয়তা ও সহানুভূতি ছিল। 
তাঁর সামাজিক নাটকে কলকাতার বাইরের কোনে৷ ঘটন। বা পরিবেশকে 

পাইনি। তিনি কলকাতার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত, অশিক্ষিত সমাজ ও তার 
প্রতিদিনের স্থুখ দুঃখ, ঈধা ্ন্ব, দলাদলি প্রভৃতি নিয়ে তার সামাজিক নাটক্ক- 

গুলি রচনা করেছিলেন। সামাজিক নাটকে, জাল, জুয়াচুরি, শিক্ষিতের 

পশুপ্রবৃত্তি, ব্যাঙ্ক ফেল, আইন আদালত, যগ্যপান, খুন, মৃত্যু, দারোগ। পুলিশ 

সব-কিছুরই অবতারনা করেছেন। কলকাতার নাগরিক জীবনে প্রতিদিন 
এসব ঘটন। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। দারোগা, পুলিশ প্রভৃতির অবতভারণ' 
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তখনকার দর্শকের মনে বিশ্বময় জাগাবার জন্ত করা হয়েছিল। এই দারোগ। 

পুলিশের অবতারন1 কালাতিক্রম করে 'বিষ্বমঙ্গলে'ও এসে গেছে । গিরিশচন্দ্র 
যে তার সব নাটকেই সাফল্য লাভ করেছেন একথা বল! যায় না। কোথাও 

কোথাও নাটকের আখ্যানবস্ত ও চরিব্রগুলি স্বাভাবিকতার গণ্তী ছাড়িয়ে গেছে। 

একদিকে রঙ্গালয়ের প্রয়োজন অপর দিকে লেখকের অনুভূতির আবেগ এবং 

হিন্দুধর্মের নবজাগরণের উদ্দামতা সব মিলেই তার নাটকের তৃষ্টি। কাজেই 

প্রয়োজনের তাগিদ যেখানে বেশী সেখানে তত্ব বা রসের স্ম্মান্ছভূতির সার্থক 

প্রকাশ ঘট। দুরূহ ব্যাপার । তবে এট ঠিক যে নাটকের ৪০০7 ও ভাবের 
গভীরতার পরম্পর সংঘর্ষে নাটকের কোৌলীন্ত বজায় রাখতে না পারলেও তার 
নাটকগুলি আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পেরেছে । 

বাঙ.ল। সাহিত্য ও সংস্কৃতরি ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের দানের কথ। ভাবতে গেলে 
রঙ্গমঞ্চ ও রঙ্গালয়ের কথাই সর্বাগ্রে বলতে হয়। বাঙলার রঙ্গমঞ্জের ইতিহাসে 
তার স্বাক্ষর চির-উজ্জ্রল থাকবে । রঙ্গমঞ্চকে জাতীয় বৈশিষ্ট্য দান এবং 

জাতীয় পরিচিতির অঙ্গম্বব্ধপ রঙ্গমঞ্চের প্রাধান্ত ও স্থায়িত্ব তাঁর দ্বারাই সম্ভব 

হয়েছিল । জীবনের শেষদিন পধস্ত তিনি অক্লান্তভাবে নাট্যাচার্ধ হিসাবে 

রঙ্গমঞ্চের সেবা করে গেছেন এবং তার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির নান। উপায় 

উদ্ভাবনও করে গেছেন। তীর শিষ্য ও ভাবশিস্তর! রঙ্গমঞ্চকে আরও নতুন ও 

ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বার সার্থকতার পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন এবং 

এখনও করছেন । ভালে! বাঙলা] নাটক নেই বলে রঙ্গমঞ্চ প্রায় বন্ধ হবার 
যখন উপক্রম হয়েছিল, সেই দুঃসময়ে একা নাট্যকার, অভিনেতা, পরিচালক, 

ংগঠক হিসাবে তিনি দুঃসাহস এবং সাফল্যের সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছিলেন । 

এখানে তার কয়েকখানি নাটকের সংক্ষিপ্ত আলোচন! করছি। তার 

সামাজিক নাটকগুলির সাধারণ লক্ষণ সম্বন্ধে পুর্বে উল্লেখ করেছি। এই 

নাটকগুলি বাঙালীর পারিবারিক জীবন নিয়ে লেখা । এই পারিবারিক 
জীবনে তিনি ভালো মন্দ বিচারের চাইতেও পাপ-পুণ্য বোধের দিকটাই তিনি 
বেশী করে দেখাতে চেয়েছেন। তিনি চারিত্রিক ঘন্ বা 00:11০6এর সুস্পষ্ট 

বিশ্লেষণ বড় একট] করেননি । ্প্রফুল্প', বলিদান' প্রভৃতি সামাজিক নাটক- 

গুলির আখ্যানবস্তব সব উানপতন, দ্বন্ব, সমাবেশ প্রায়. একই রকম। সেই 

পরিবার, সেই তার দ্বন্দের স্থুচনা, ভারপর বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা এবং 
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পরিণামে একট] বিরাট বিপর্ধয়। প্রফুল্ল নাটকে ষোগেশের সাজান বাগান 
শুকিয়ে যায় । আমরা শুনতে পাই তার মর্মস্তদ আর্তনা-_একটা গুমরে ওঠা 

কার । জীবনের ছুঃখকে ভোলবার জন্ত সে অবিরাম মস্ত পান করে। অপর 

দিকে শিক্ষিত রমেশ-_পশুমন নিয়ে ভাইকে প্রতারণ। করবার জন্তে সমাজে 
কেবল চক্রান্ত করে যাচ্ছে । কাঙালীচরণ, জগমণি প্রভৃতি সংসারের র্লেদাস্ত 

আবর্জনাম্বরূপ। আর প্ররচ্ু্প যেন আত্মত্যাগের প্রতীক । বাড়ীর বড় 
কর্তা যোগেশ বটে কিন্তসে গোড়। থেকেই দুর্বল। তার আত্মপ্রতায়ের 

অভাব থেকে গেছে । এই দুর্বলতার উপর রমেশের চক্রান্ত দানা বেঁধে 

উঠছে। রমেশ, কাঙালী, জগমণি--এই ত্রম্ী-_-এর! পেশাদার দুষমন বা। 
£119175, এরা সব সময়েই শাস্তির সংসারে আগুন ধরাচ্ছে। কিন্তু যে ঘটনা- 
চক্রের ভিতর দিয়ে প্রফুল্প নাটক বিপর্যয়ের চরমে গিয়ে পৌছাল তা' স্বাভাবিক 
ভাবে এগিয়ে যায়নি । এখানে নাটকের বিস্ময় ও চমতকারিত্ব উত্পাদনের 

জন্য এবং নাট্যকারের নিজস্ব ভাবাদর্শ প্রয়োগের জন্য নাটক কিছুটা অস্বাভাবিক 
পথে পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে । মগ্যপানের পরিণাম, স্বার্থপরতা ও পাশ- 

বিকতার ভয়াবহ পরিণতি, আত্মত্যাগের আদর্শ, দুর্বলতার শোচনীয় 

পরিণতি প্রভৃতির আদর্শকে তিনি, এই নাটকে এবং অন্যান্য সামাজিক 

নাটকেও রূপায়িত করতে চেয়েছেন। কিন্তু এই আদর্শের ভীরে নাটকের 

গতি কিছুটা ব্যাহত হয়েছে । সেষুগের কলকাতার মধ্যবিত্ত বাঙালীর 

পারিবারিক জীবনে ঘাত-প্রতিঘাত, দ্বন্দব-কলহ প্রভৃতি অত্যন্ত দোষনীক্ 
ব্যাপারগুলি তিনি অত্যান্ত স্পষ্ট করেই দেখিয়েছেন। এই আত্যস্তিক 
ভাব নাটককে কিছুট। ব্বভাব-ভ্র্টও করেছে । মান্য তার পাশবিক বৃত্তির 
চরিতার্থতায় অমান্য হয়েছে অর্থাৎ তার স্বাভাবিক মমুষ্ত্ববোধ 

হারিয়েছে,_এট] প্রকাশ করতে গিয়ে ঠিক যতটা অমান্য করলে তাকে 

স্বাভাবিক মনে হতে পারে অর্থাৎ ড111517) হিসাবেও যতট। স্বাভাবিক হতে 

পাঁরে তার চেয়ে আরও বেশী এবং অতান্ত রকম অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে 

রমেশ, জগমণি প্রভৃতি চরিজ্্রগুলি। যোগেশের মধ্যে অসাধারণ কিছুই 
ঘটেনি। যা ঘটেছে তা তার হূর্বলতারই স্বাভাবিক পরিণাম । প্ররস্থুল্প চরিত্র 

হঠাৎ শেষের দিকে আত্মত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। প্রফুল্ণ 
নাটকটি সার্থক ট্রাজেডি হ'তে হ'তে শেষ পর্যস্ত বীভৎস বিপর্ধয়ের ভেতর দিয়ে 
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মেলোড্রামাতে পরিণতি লাভ করেছে । বাঙলা রঙ্গমঞ্চে এই নাটক বহুদিন 
ধরে জনপ্রিয়ত] অর্জন করে আসছে । 

“হারানিধি' (১৮৯০) নাটকেও বিশ্বাস-ঘাতকতা।, প্রতারণ! প্রভৃতি আছে। 

তবে এখানে ভাই নয়-_বন্ধুই বিশ্বাসঘাতক । “মায়্াবসান' নাটকে আবার 
ভ্রাতৃবিরোধ এবং আইন আদালত, পারিবারিক ছুর্ধোগ ইত্যাদি বণিত হয়েছে। 

“বলিদান' নাটকে বাঙালী সমাজের, বিশেষ করে হিন্দুসমীজের বিবাহ 

সমস্যাই একমাত্র বাস্তব সমস্যা । এই নাটকের বিষয়বস্ত অপেক্ষাকৃত প্রগতি- 
শীল। তখনকার দিনে শুধু নয়, আজও কন্ঠাদায়গ্রস্থ পিতার ছুঃখের দুশ্চিন্তা 

অবসান হয়নি। এই নাটকে গিরিশচন্দ্র খাঁটি বাঙালী ঘরের মেয়েদের. 

শোচনীয় জীবনকেই বিষয়বস্ত করে তুলেছেন। "শান্তি কি শাস্তি” নাটকটি বিধবা 
সসম্যা নিয়ে লেখা । এখানে বিধবার জীবনে প্রেম অমার্জনীয় অপরাধ 
কিন1-_বিধবার বিবাহ তার জীবনে কোনে স্থখ শাস্তি এনে দিতে পারে 

কিনা তারই আলোচনা হয়েছে । গিরিশচন্দ্র বস্কিমের মতোই বিধবার 

প্রেমকে সহজ ক'রে দেখেন নাই । তার সামাজিক নাটকে মৃত্যুর ছড়াছড়ি 

দিয়ে নাটকীয় ট্রাজেডির স্যষ্টি করার চেষ্টা দেখতে পাই। কিন্তু ট্র্যাজেডির ' 

প্রধান বৈশিষ্ট্য যে মৃত্যুই শুধু নয় এবং “মান্থষ বেচে থেকেও যে ট্রাজেডির 
প্রধান বিষয়বস্ত হতে পারে--এটা গিরিশচন্দ্র সহজভাবে মেনে নেননি। 

পারিবারিক জীবন ও তার বিপরীত উচ্ছত্খল জীবন-_নাটকে এ দুয়ের 
অবতারণ। ঘটিয়ে গিরিশচন্দ্র পাপ-পুণ্যের বিচার করেছেন । গিরিশচন্দ্র এখানে 

একাস্তভাবে নাট্যকারই নন, নীতিবিদের ভূমিকাও গ্রহণ করেছেন । 
পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকে গিরিশচন্দ্রের প্রকাশ আরও সহজ ও 

সাবলীল হয়েছে। তার কয়েকটা কারণ আছে। প্রথমত, দেশের জন- 

সাধারণের মনে ধর্মের যে প্রবল ভাব বিদ্যমান_-এবং পাপ-পুণা, স্যায়-অন্তায় 

সম্বন্ধে সমাজে যে নীতিবোধ রয়েছে তার, বাইরে কিছু বলতে গেলে 
জনসাধারণকে ততটা আকষ্ট কর! যাবে ন|। ইংরেজ আগমনের পরেও বাঙালী 

স্বাভাবিক ধর্ম ভাবুকতা বা সংস্কার যে কমে যায়নি এবং তাই রামায়ণ, মহা- 
ভারত, বৌদ্ধসাহিত্য, বৈষ্ণব সহজিয়া মত, বীরপুজ। প্রভৃতি বাঙালী সমাজের 

চিন্তাধারার যে রসদ যোগান দিচ্ছে এট। গিরিশচন্দ্র বুঝেছিলেন। স্বিতীয়ত, 

পুর্বে আমর বলেছি যে, গিরিশচন্জের যুগ হিন্দুধর্মের নবজাগরণের যুগ । এষুগে 

_. পাশ 
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পরমহুংসদেব ও তাঁর উপযুক্ত শিষ্য ম্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব ঘটেছে। 
বস্থিমও হিন্দুধর্মের নিক্ষি্নতা, নির্জাবতার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছেন । 
গিরিশচন্দ্র এই ভাবাদর্শের কল্যাণমিশ্রণ ঘটেছে । তৃতীয়ত, প্রাচীন ভারতীয় 

ধর্ম, দর্শন প্রভৃতিতে তার অসীম শ্রদ্ধা ছিল। অবতার পুরুষের প্রচার এবং 
বাঙালীর অধ্যাত্স জীবনকে ভক্তিরসে আপ্লুত করলে জাতি যে ধর্মত্রষ্ট হবে না, 
এই ধারণাও তার ছিল। কিন্তু ভক্তিরসের প্রাবল্য এবং পৌরাণিক আখ্যান- 
বস্তর পুর্ব-সিদ্ধ ভাব নাটকগুলিকে ভালোমন্দ বিচারের অতীত করে 

তুলেছে । তবুও তার পৌরাণিক নাটকে ভাষার বিশেষ ছন্দোভদ্গিতে কিছুটা 
নতুনত্ব দেখা দিয়েছে। কিন্তু কাহিনীর দিক থেকে ধৈচিত্রা সম্পাদন ত 
সম্ভব নয়। পৌরাণিক নাটকের গোড়া থেকেই তার শেষটুকুর খবর পাওয়া 
যায়। এঁতিহাসিক নাটকে বদ্দিও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চরিত্র ও ঘটনার সমাবেশ 
তবুও তার মধ্যে কবি কল্পনার দ্বারা বৈচিত্র্য সম্পাদন কর ছুঃসাধ্য নয়। 
আকবর বা শিবাজীর জীবনের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনাগুলি এবং তাদের 

জীবনের শেষ পরিণতি আমরা জানি। কিন্তু আকবরের চোখের জল, 
শিবাজীর দীর্ঘখাস--এসব নাট্যকার কল্পনা করে নিতে পারেন। কারণ 

তারাও দোষগুণে, স্থখছুঃখে অসম্পূর্ণ মানুষ ত! ভক্তিমূলপক ও পৌরাণিক 
নাটকে তার স্থযোগ সম্ভাবনা কম। 

বুদ্ধদেব", 'চৈতন্যলীলা”, “নিমাইসন্স্যাস', “শঙ্করাচার্ধ*, “বিন্বমঙ্গল+ প্রভৃতি 

এবং “সীতার বনবাস” 'পাগ্ডবের অজ্ঞাতবাস+) “সীতা হরণ” “রাবণ বধ” “ক্ষযজ্ঞ”, 
“জনা+, নল দময়স্তী” প্রভৃতি যথাক্রমে ভক্কিযূলক, অবতারমুলক ও পৌরাণিক 
নাটকের পর্যায়ে পড়ে । এখানে গিরিশচন্দ্রের অবতারত্তে বিশ্বাস, ধর্মে বিশ্বাস, 

প্রাচীন সংস্কৃতির এঁতিহ্বের গৌরবে গৌরবান্থভৃতির নিদর্শনও মিলে। 
অবতার তত্বে ভক্তিভাব প্রবল । সেই ভক্তি গিরিশচন্দ্রের “বুদ্ধদেব* “বিঘমঙগল' 
প্রভৃতিতে প্রকাশ পেয়েছে । “বিবমঙ্গলে; ভক্তিরসের প্রাবল্য এত বেশী ষে 

নাটকটি মানুষের আলোচনা-সমালোচনার আর অপেক্ষা করে না। এসব 
নাটকে পাপকেও দেখানো হচ্ছে আর পাপীকেও আধ্যাত্মিক স্তরে 

অলৌকিকভাবে উন্নীত করে অবশেষে উদ্ধার কর! হচ্ছে। পৌরাণিক বা 
ভক্তিমূলক নাটকে ধর্মভাবের আতিশযা ততটা ক্ষতিকর নয়__কিন্তু সামাজিক 

বা এতিহাসিক নাটকে তার আতিশধ্য ঘটলে নাটকের পক্ষে নিশ্চই 
২৭ 
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তা ক্ষতিকর হবে। গিরিশচন্ছ্ের ধর্মভাব, নীতিবোধ তার প্রায় সব 

প/টস অন্প-বিস্তর প্রভাবিত করেছে । 

গিরিশচন্দ্রের “চৈতন্তলীল1+, “বুদ্ধদেব+, "শঙ্কর, “বিষ্বমঙ্গল” প্রভৃতিতে 
মানবত্বের চেয়ে অবতারত্ব বেশী ফুটে উঠেছে। চৈতন্য ও বুদ্ধদেব চরিজ্রে 

মানবত্বের বিশেষ কিছুই পাওয়া ষায় না। শঙ্করাচার্ধেও তাই ; বিশ্বমঙ্গলে 
মানবীয় প্রেম শেষ পর্ধস্ত দৈবী মহিমা! লাভ করেছে । “নসীরামে”ও কাম ও 

প্রেমের সংঘর্ষে প্রেমের জয় ঘোষিত হয়েছে । “নসীরাম+ অবশ্য টনি 
ধর্মমূলক নাটক । 

“কালাপাহাড়' যদিও ব1 এঁতিহাসিক নাটকের পর্যায়ে পড়া উচিত জু 

এই নাটকেও সেই ধর্মভাবের ও ভক্তিভাবের প্রাবল্যই বেশী। পৌরাণিক নাটকের 

মধ্যে “জনা” নাটকই নাটকীয় উৎকর্ষ লাভ করেছে । “জনা” চরিজ্ে মানবত্ 

বেশী পরিমাণে প্রকাশ পেয়েছে । মাইকেল মধুসুদনের প্রবীর-জননী জনাই 
তার নাটকে সার্থক রূপ লাভ করেছে। 'জনা নাটকের পরিণতিও 

মধুস্থদনের পরিকল্পনার দ্বার প্রভাবিত। 

গিরিশচন্দ্রের এতিহাসিক নাটকের মধ্যে 'সিরাঁজদৌলা সমধিক প্রসিদ্ধ তার 

পরেই 'মীরকাসিম' ও 'ছত্রপতি শিবাঁজীর' উল্লেখ কর1যায়। পুর্বে তিনি “আনন্দ- 

রহ?” নামে অতি প্রাকত মিশ্রিত এক এঁতিহানিক নাটক রচন1] করেছিলেন । 

“সিরাজদৌলা” নাটকে বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাবের পতন, বাঙ্লার 
স্বাধীনতা লোপ, নবাব দরবারের কলহ, চক্রান্ত প্রভৃতি যথাযথ বণিত 

হয়েছে । এখানে গিরিশচন্দ্রের মনোভাব করিম চাচার উক্তিতে প্রকাশ 

পেয়েছে । করিমচাচা এই নাটকে বিবেকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। 

নাটকটিতে গিরিশচন্দ্রের দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া! যায়। ণ্মীর কাসিম" 

নাটকও অনুরূপভাবে বণিত হয়েছে । এখানেও পরাধীন বাঙালীর বেদনাবোধ 
ক্পামিত হয়েছে । এই নাটকে তারা চরিজ্র করিমচাচার স্থান পুর্ণ করেছে। 
ইংরেজ সরকার রাজদ্রোহিতার জন্য বহুকাল যাবৎ এই ছুইখান! নাটক এবং 

ছত্রপতি শিবাজী” নাটকখানিও বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। 'সৎ্নাম” বা 

“বৈষবী” নাটকে ওরংজীবের বিরূদ্ধে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অভাতখানের কাহিনী 
বর্ধিত হয়েছে । এই নাটকটি অনেকটা বক্ষিমচন্দ্রের “আনন্দমঠের” মতো । 

একটি সম্প্রদধায়ের স্বাধীনতা। লাভের আশ। ও ব্যর্থতা এই নাটকের মুল বিষয়। 



অমুতলাল বন্ধু ৃ ৪১৯ 

এছাড়া তার “চণ্ড” "অশোক" প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। অবশ্ব 

“অশোক+ নাটকে ইতিহাস অপেক্ষা ধর্মভাব প্রবল। তার গীতিনাটা ও 

প্রহসনের এখানে আর বিস্তৃত আলোচনা করলাম না। তবে বাঙলা গীতি- 

নাট্য ও প্রহসনে গিরিশচন্দ্রের সহজ ও সাবলীল প্রকাশভঙ্গী তার উক্ত 
রচনাগুলিকে সার্থক করে তুলেছে । 

গিরিশচন্দ্র দর্শকের মন চিনতেন। তাই নাটকে দর্শকের মনোরঞ্জনে 

যাষা দরকার তা রাখতেন । গিরিশচন্দ্রের নাটক রচনার আদর্শ ছিলেন 
সেকৃস্পীয়র এবং বাঙলার মনোমোহন বস্থ ও দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি । নাটক 

শুধু কাহিনী ও চরিত্রের পরিবেশন নয়, তার দ্বারা জনসাধারণ শিক্ষাও লাভ 
করবে এই ছিল তার আদর্শ। তার নাটকের মহাপুরুষ চরিন্্রগুলি পরমহংস- 

দেব-চরিত্রের অলৌকিকত্বের দ্বার! প্রভাবিত । 
বাঙ্ল। নাট্য সাহিত্যে ও রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্রের স্থান সর্বাগ্রে বল্্লে 

অতুযুক্তি হবে না। রঙ্গমঞ্চের উন্নতির জন্য তাঁর যে এঁকাস্তিক প্র্মাস, বাঙ্ল। 
নাট্য সাহিত্যের উৎকর্ষ কামনায় তার ষে প্রচেষ্টা তার ভেতর দিয়ে 

জাতীয় জীবনে ও জাতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে তিনি এক নতুন অধ্যায় রচনা 
করে গেছেন। তীকে যে বাঙলা রঙ্গমঞ্চের জনক বলা হয় তাও অত্যুক্তি নয়। - 

হয়ত নাটকের সর্বজ্র তিনি সাফল্য লাভ করেন নি, কিন্তু নাটক-রচনায় তাঁর 

আসন্তরিকত] ও উদ্দোশ্তের মহত্ব অনন্বীকার্য। ধর্মভাব ও ভক্কিভাব তাঁর 

জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গীকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখলেও জাতীয় উন্নতিবিধানে, পাতিত্যের 

প্রতি সহান্থভূতিতে, ভাবের গতিমুখরতায় তার সাহিত্যব্রত ও নটজীবন 
বাঙালী সমাজে যে প্রাণের নতুন আশ] জাগিয়ে তুলেছিল একথা বাঙালী 
অস্বীকার করতে পারবে না। 

অতবস্সুতেললাল শস্ছ 

গিরিশচন্ত্রের সমসাময়িক এবং গিরিশচন্দ্র বারা অন্কপ্রাণিত নাট্যকারদের 

মধ্ো প্রথমে অমুতলাল বস্ত্র (১৮৫৩-১৯২৯) উল্লেখ করতে হয়। ইনিও 

যুগপৎ অভিনেত। ও নাট্যকার। অমৃতলালের নাটকের বড়ো গুণ হচ্ছে তীক্ষ 

ব্য ও হাম্তরসের পরিবেশন । আমাদের সমাজের ক্রটি বিচ্যুতি, ব্যক্তি 
জীবনের নিন্দনীয় অপরাধকে তিনি তীব্রভাবে কষাঘাত করেছেন। তার 
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বিবাহ-বিভ্রাট (১২৯১), তাজ্জব ব্যাপার (১২৯৭), খাসদখল ( ১৩১৮), 

প্রসৃতি নাটক তার সার্থক দৃষ্টান্ত। তবে পরোক্ষভাবে তার নাটকে 
শিক্ষাদানের একটা] চেষ্টাও আছে । সমাজের চোখে আঙুল দিয়ে দোষ ধরিয়ে 
দিয়ে তার ভুর্বলতাঁর সংশোধন প্রচেষ্টাও তার নাটকগুলিতে আমর! দেখতে 

পাই। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজে যে অতিরিক্ত 

ইংরেজীয়ান। দেখা দিয়েছিল তাকেও তিনি তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন। এই 

মনোভাব মধুন্দন, দীনবন্ধু, গিরিশচজ্জ্ের নাটক ও প্রহসনে আমরা লক্ষ্য 
করেছি। “বিবাহ-বিভ্রাটে আধুনিকতার সংস্পর্শে এলে আমাদের রে 

জাতির কি দুর্দশা হবে তা দেখিয়েছেন বিলাসিনী কারফরম। চরিত্রটিতে। 

মেয়ের! যাচ্ছেন ডিনারে আর স্বামী মসলা! পেষে আর রান্না করে। আমাদের 

বাঙলার সমাজে তখন যে উগ্র জাতীয় চেতনা, সংগ্রামশীলতা এবং প্রগতিশীলতা 
দেখ! দিয়েছিল অমৃতলাল তাতে সায় দেননি । কিন্তু তখনকার ব্বদেশী 

আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি জড়িত ছিলেন। বঙ্গভঙ্গের সময় তিনি সভাসমিতিতে 

অনেক বন্তৃতাও করেছেন। উপেন্দ্রনাথ দাসের 'স্থরেন্দ্বিনোদিনী” নাটক 

অভিনয়ের জন্ত সরকার কর্তৃক নিগৃহীত হওয়ার কথ পুর্বেই উল্লেখ করেছি। 

কিন্ত তিনি কখনও উগ্রপস্থী ছিলেন না । বরং তাঁকে সংরক্ষণশীল হিন্বু বলা 
ষায়। এই দোটানাভাব তার জীবনের একট ছন্ময়তাঁর পরিচয় দেয়। 

“তাজ্জব ব্যাপারেও স্ত্রী ম্বাধীনতার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন । তার 

“চাটুষো ও বাড়ুয্ো” (১৮৮৬), “চারের উপর বাটপাড়ি+ (১২৮২), 'কপণের 

ধন? (১৩৯৭) প্রভৃতি বিদেশী নাটকের ছায়া অবলম্বনে রচিত। পৌরাণিক 
নাটক হিসাবে “হরিশ্চন্দ্র' ও 'যাজ্সেনী” প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । সমসাময়িক 

ঘটন। নিয়ে অমৃতলাল প্রথম *হীরকচুর্ণ” নাটক (€ ১৮৭৫) রচনা করেন। 
অমতলালও জীবনের শেষ দিন পর্যস্ত রঙগমঞ্জের সেবা করে গেছেন। তার 

পৌরাণিক নাটক থেকেও গপ্রহসনগুলিতে নাট্য-বৈশিষ্ট্য বেশী প্রকাশ 
পেয়েছে । এবং নাটকাভিনয়ন্বার। শুধু দর্শকের মনোরঞ্জন করাই নয়, পরোক্ষ- 
ভাবে আমাদের সমাজের ক্রটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধেও সচেতন করে তোলার চেষ্টা 
করেছেন। এদিক থেকে বাঙ্ল! নাট্য সাহিত্য অম্তলালের দ্বারা 'আরও 

কিছুটা উন্নতির পথে এগিয়ে গেছে। 

অস্থতলালের পর বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ও ( ১৮৪০-১৯*১ ) অভিনেতা 
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ও নাটাকার হিসাবে বাউল! সাহিতা ও সংস্কৃতির আসরে অবতীর্ণ হন। 
অভিনেপ্ত হিসাবে তার যেমন স্থনাম ছিল তেমনি তাঁর রচিত 'ত্রোপদীর 

হবয়স্বর (১৮৮৪ ) "মিলন, (১৮৯৪-সামাজিক নাটক ), রাবণ বধ? (১৮৮২) 

'পরীক্ষিতের ব্রহ্ষশাপ” (১২৯৫) প্রভৃতি নাটকও বাঙ্লার রঙ্গমঞ্চে খুব 
জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল । 

ীল্পোদপ্রস্পাদ ও ছ্হিজেজ্দ্রতলাভল 

এরপর বাঙলা নাটক রচনায় যে কয়েক জন নাট্যকার আবিষ্ভূ্তি 

হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ক্ষীরোদ প্রসাদ বিছ্যাবিনোদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। 

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭ ) ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩- 

১৯১৩ ) দুজনই সম-সাময়িক কালের লেখক, দুজনই উচ্চশিক্ষিত । ক্ষীরোদ- 

প্রসাদ ছিলেন অধ্যাপক আর ছিজেন্দ্রলাল ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকাী কর্মচারী । 
তখনকার জাতীয়তা আন্দোলন, দেশপ্রেম ছুজনকেই উদ্ধদ্ধ করে। কাব্য বা 

খণ্ড কবিতা রচন! ছাড়া ছুজনেই বহু নাটক রচন1 করেছেন। গিরিশচন্দ্রের 

পর অস্বতলাল, ক্ষীরোদ প্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্ল1 নাটা-সাহিতোর উজ্জ্বল 

জ্যোতিষ্ষম্ববূপ। পৌরাণিক বা ধর্মমূলক নাটক ছাড়া তারা দেশ- 
প্রেমোদ্দীপক এঁতিহাসিক ও কিছু সামাজিক নাটক রচনা করেন। ক্ষীরোদ- 

প্রসার্দের পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত”, রঘুবীর” “আলমগীর”, প্রতাপাদিত্য” “বাঙলার 

মসনদ” নন্দকুমার”, প্রভৃতি এবং দ্বিজেনজ্লালের “ছুগীদাস”, “নূরজাহান” 
“সাঙ্জাহান”, “মেবার পতন+, 'পরপারে', “বঙ্গ নারী' প্রভৃতি বাঙালী দর্শকদের 

কাছে একসময় খুবই সমাদর লাভ করেছিল এবং আজও তাদের মুল্য কিছুমাত্র 

কমেনি । এছাড়া এদের গী-তনাটা প্রহসনও বাঙালীর বিশেষ প্রিয় | ক্ষীরোদ- 

প্রসাদের সামাজিক নাটক পাওয়া না গেলেও তিনি অনেক সামাজিক 

উপন্যাস কিন্তু রচনা করেছিলেন। হাসির গান ও স্বদেশী গানের জনই 
দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙালীর বিশেষ প্রিয় 

ক্ষীরোদপ্রসাদের গীতিনাট্যের মধ্যে “আলিবাবা” (১৮৯৭), জুলিয়া? (১৯০৯), 
“কিন্নরী” (১৯১৮) প্রভৃতি বাঙালীর বিশেষ পরিচিত এবং রঙ্গমঞ্জেও বিশেষ 

সাফগ্যলাঁভ করেছে । এসব নাটকের বিবয়বন্ক নিতান্ধ হাল্কা । গান ও 
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নৃত)ই এসব নাটকের বিশেষত্ব । এই গীতিনাট্যের পরিচয় গিরিশচন্দ্রের 

“আবুহোসেনেও্ আমর] পেয়েছি । 
ক্ষীরোদপ্রসাদের এতিহাসিক নাটকই সমধিক গ্রসিন্ধ। তার এঁতিহা'সিক 

নাটকে জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেম যে ভাবে প্রকাশ পেয়েছে তেমন 
অন্ঃ নাটকে খুব কমই আছে। অবশ্থটি এখানে আমরা অপেক্ষারুত আধুনিক 

কালের নাটকের কথ! বলছি না। ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকের মধ্যে জীর্ণপ্রাণ 

নিক্ষিয় বাঙালীকে জাগিয়ে তোলার একাস্তিক কামন। প্রকাশ পেয়েছে | 

এতিহাসিক আখ্যানবস্ত্ব তিনি নাটক রচনার জন্য গ্রহণ করেছেন-__-আ: 

তার সামনে ছিল পরাধীন দেশের ছবিটি । এদিকে বিংশ শতাব্দীর 

প্রারস্ভেই যে স্বাধীনতার দুর্জয় কামন। বাঙলার বুকে প্রচণ্ড ব্ূপ ধারণ 

করেছিল তারও প্রভাবকে তিনি এড়িয়ে যান নি। তাই ইতিহাসের 

ঘটনাবস্তকে অবলম্বন করলেও অনেক সময় জাতির প্রয়োজনবোধে তিনি তার 

নিজন্ব একটা বূপও দিতে চেয়েছেন । 'আলমগীরে” রাজসিংহ ও আলমগীরের 

মিলনের দৃশ্তটি অথবা ভীমপিংহের প্রতি আলমগীর ও উদ্দিপুরীর আস্তরিফ 

ন্েহ প্রভৃতির ভেতর দিয়ে অসন্প্র্ায়িক মনোভাব যে স্বাধীনতা লাভের জন্য, 

এঁকা বিধানের জন্য একাস্ত প্রয়োজন, তাকেও তিনি তার নাটকে রূপদান 

করতে চেয়েছেন। এছাড়া বাডালীর জন্য বাঙলার ইতিহাস থেকে তিনি 

প্রতাপাদিতোর কাহিনী গ্রহণ ক'রে জাতির পুরানো গৌরবকে তার সামনে 
তুলে ধরেছিলেন । প্রতাপাদিত্য নাটকে আমরা দেখি ভবানন্দ দেশকে 

অপরের হাতে তুলে দিচ্ছেন, মানসিংহকে ডেকে আনছেন এবং পরিশেষে 

বাঙলার স্বাধীনতা লোপ পাচ্ছে । ভারতচন্দ্র যে ভবানন্দকে অতিমানব করে 
তুলেছিলেন তার যথার্থ নীচপ্রবৃত্তিপুর্ণ চরিত্র রূপটি ফুটে উঠেছে ক্ষীরোদ- 
প্রসাদের নাটকে । তারপর প্রতাপের সর্বনাশের আর এক কারণ প্রতাপের 

ধর্মদ্রোহিতা-_সঙ্গে সঙ্গে নিষ্পাপ নিষ্ষলঙ্ক , পিতৃব্যহত্যাও বটে। এখানে 

ক্ষীরোদপ্রসাদ ধৈবশক্তির অমোঘ নিয়মকে দেখাতে চেয়েছেন-_প্রতাপের 
অন্তায় প্রতাপকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে গেছে । এখানেই নাটকের স্বাভাবিক 
তিহাসিক পরিবেশ ও বৈশিষ্ট্য কুপন হয়েছে । তবে লেখকের দেশাত্মবোধ 
জাগানোর এবং নাটকীয় চমৎকারিত্ব সৃষ্টির মহৎ উদ্দেশ্টকে আমর অস্বীকার 

করতে পারি না। হয়ত আরও সুম্ বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রতাপাদিত্য 
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নাটকের মধো দেশাত্মববোধের স্ুল দিক ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়বে না। 
কিন্তু উনবিংশ ও বিংশ শতাবীর যুগসন্ধিতে ইংরাজ শাসন-চক্রে পিষ্ট 
বাঙালীর এই চেতনাবোধ সত্যই প্রশংসনীয়। আমাদের দেশে রঙ্গালয় 
প্রতিষ্ঠিত হবার পুর্ব থেকে যে দেশাহ্ুরাগ, স্বাধীনতা কামনা নিয়ে জাতীয়- 
আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তা তখনকার নাটককে অনেকখানি প্রভাবিত 

করেছিল । ক্ষীরোদ প্রসাদ শুধু এতিহাসিক নাটক নয়, ইতিহাসের ছু*য়েকটি 
চরিত্র নিয়ে বা কোন একটি কাহিনীর টুকরো নিয়ে নিজেই বাকিটুকু গেঁথে 
নিয়েছিলেন। তার 'আহেরিয়া” (১৩২১) বা "বঙ্গে রাঠোর+ (১৩২৪) এই 

ধরণের নাটক। নাটকের গতির দিক থেকে তার দীর্ঘ সংলাপ বা স্বগতোক্কি 
অনেক সময় ক্ষতিকর হয়েছে । নিজেও এই ক্রটি বুঝতে পেরে অভিনয়ের 

সময় বড়ো বড়ে। সংলাপের অনেকখানি বাদ দেবার নির্দেশও তিনি তার 

নাটকে দিয়েছেন। ভ্রতগতিত্ব নাটকের একটি বড়ো গুণ। শুধু ক্ষীরোদ- 
প্রসাদের নাটকে নয়, তখনকার অনেক নাটকেই এই গতি দ্রুততার বড়ই 
অভাব ছিল। 

তার বিখ্যাত পৌরাণিক নাটকগুলির আলোচনার পুর্বে “কুমারী” নাটক- 

খানির কিছুটা! আলোচনা প্রয়োজন । “কুমারী' নাট্যকাবোর (১৮৯৯) ভেতর 

দিয়ে তিনি আমাদের সমাজের মধো যে জাতিভেদ রয়েছে,বিশেষ ক'রে 

ব্রাহ্মণপ্রশ্ান সমাজে ব্রাহ্মণেতর জাতির প্রতি যে অণহেলা রয়েছে, তার কুফল 

সম্বন্ধে তিনি নিভখকভাবে মতামত প্রকাশ করেছেন । আচাধ মন্মঘথমোহন বন্থর 

ভাষায় “সমাজের শক্তি ফিরাইয়া আনিতে হইলে সর্বাগ্রে অস্পৃশ্যতা-বাদাদি 

সর্বপ্রকার সামাজিক সংকীর্ণত! পরিহার করিয়। মকলকে সমান অধিকার দিতে 

হইবে। ইহার ফলে অন্যান্ত সামাজিক রোগ আপন] হইতেই বিদুরিত হইবে 

কারণ গণশক্তি প্রবল হইলে কোন অত্যাচার, অবিচার বা মনাচার প্রশ্রয় 

পাইতে পারে না। ক্ষীরোদপ্রস্নাদ এই কথা বুঝাইয়াছিলেন তাহার “কুমারী? 

নাটকে ।” তখনকার ঘোরতর কুসংস্কারের মধ্যে এরকম প্রগতিশীল মতবাদ 
বিপ্রবাত্বকই বটে। মনে হয়, তানস্ত্রকের বংশে জন্মেও বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে 

যুক্তিপ্রধান দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যেই তার এরকম মনোভাব দেখা দিয়েছিল । ক্ষীরোদ- 
প্রসার্দের পৌরাণিক ও ধর্মমূলক নাটকগুলির মধ্যে “ভীম্ম” (১৯১৩), “রামানুজ' 

(১৯১৬), 'নরনারায়ণ (১৯২৬ ) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তবে 
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গতানুগতিক পৌরাণিক নাটকের মতো তার নাটকেও নতুন তেমন বিশেষ কিছুই 

পাওয়! যায় নি। নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্ধন্ত ঘটনা প্রবাহ দর্শকের মনে নতুন 
কোনো সংবাদ বহন করে আনেনা। অবস্তি পৌরাণিক এবং ধর্মযূলক 
নাটকে ভক্তিভাবের প্রাবল্যহেতু দর্শক সমাজ নাটকের আঙ্গিকের প্রতি ততট! 
সচেতন থাকতে পারেনা । এসত্বেও “ভীম্ম* নাটকে অস্বা+ চরিত্রে নাট্যকার 

কিছুটা নতুনত্ব দেখাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাও শেষ পর্যস্ত নাটকের 

দীর্ঘ সংলাপে এবং দৃশ্তগুলির আলগা বাধুনিতে সার্থক ও গতিবান হয়ে উঠতে 
পারেনি। 'নরনারায়ণ নাটকে কর্ণই মুখ্য রিত্র এবং এই নাটকের সার্থকচরিজখ 
বটে। '“নরনারায়ণের' শরীর কর্ণ-চরিত্রের চমৎকারিত্বের কাছে ব্যর্থ হয়ে 

গেছেন। আর এই কাহিনীও সবার আগে থেকেই জানা আছে। কাজেই 

পাঠক বা দর্শকের নতুন বিশেষ-কিছু পাবার আশা নেই। কিন্তু তখনকার 
সমাজের দিকে তাকিয়ে, বিশেষ করে হিন্দুর পুনরুখানের যুগে যে ধর্মভাবের 
প্রয়োজন তারা অনুভব করেছিলেন তাকেই প্রাচীন ভারতের এশ্বধমপ্ডিত 

যুগ ও তার কাহিনীর ভেতর দিয়ে প্রকাশ করতে হয়েছে । মহাভারতের 
কাহিনী অংশের সঙ্গে নরনারায়ণ' নাটকের কাহিনী অংশের কিছু পার্থক্যও 

ঘটেছে । এই আদর্শের পাশাপাশি দেশগ্রীতি এবং জাতিগ্রীতিও যে বর্তমান 
ছিল তাও তার নাটকে আভাস পাই। তার রচিত উপন্যাসের মধ্যে 
গুহামুখে (১৯২০), গুহামধো” (১৯২৯) ও পতিতার সিদ্ধি” (১৯২৪) 

প্রভৃতির সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় আছে। এই উপন্তাসগুলির অধিকাংশই 

সামাজিক উপন্যাস । 

বাঙ্ল] নাটকের দ্বিতীয় পর্যায়ের আর একজন সার্থক নাট্যকার হচ্ছেন 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। দ্বিজেন্দ্রলাল একাধারে নাট্যকার ও সঙ্গীত রচয়িতা, 
বিশেষ ক'রে, হাসির কবিত। ও হাসির গানের সার্থক রচয়িতা 

দ্বিজেন্দ্রলপলও দেশাত্মবোধের বন্তার মুখে এসে দীড়ালেন। এই 
দেশাত্মবোধ গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদকে উদ্বোধিত  করেছিল। তারাও 

জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে 'সিরাজদৌলা”, “মীরকাশিম”, “ছত্রপতি?, 
প্রতাপাদিত্য” 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত” প্রভৃতি নাটক রচন! করেন। দ্বিজেন্দ্লালও 

প্রতাপমিংহ” সাজাহান” “ছুর্গাদাস', 'মেবারপতন,' প্রস্ভৃতি দেশপ্রেমে উদ্বোধিত 
হয়েই রচনা করেন। ভ্বিজেজ্্লাল সম্বন্ধে বন্ধুবর সাধনকুমার ভট্টাচার্য তার 
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'নাটা-সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচারের প্রথম খণ্ডে বলেছেন, 

ম্বিজেন্্রলাল শ্বভাবতঃ সংবেদনশীল, জ্ঞানের দিক দিয়! সঞ্চয় তাহার পর্যাপ্ত এবং 
অনুভূতির সুল্ত্ম গতি-তরঙ্গ পর্যবেক্ষণে তাহার আনুবীক্ষণিক পারদশিতা। এ 
পারদর্শিতা আসিয়াছিল চিত্তের সংবেদনশীলত1] হইতে এবং আংশিকভাবে 
শেকস্পীয়র প্রভৃতি নাট্যকারের নাটক অন্থশীলনের ফলে ।...স্বিজেন্্রলালের 

নাটকের সর্বাপেক্ষা অসামান্য বৈশিষ্টা__হৃদয়ভাবের ও ব্যক্তিত্বের দ্বাশ্থিক 
গতির ভিতর দ্দিয়! নানা ব্যক্তিত্যুক্ত চরিত্র স্যষ্টি।” কিন্তু তিনি এদিকে বেশী 
সচেতন থাকতে গিয়ে নাটকের. গতিপ্রবাহের একবেণীত্ব বজায় রাখতে 

পারেননি । দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেই বলেছেন, নাটকের মধ্যে অবাস্তর বিষয় 
আনিয়া ফেলিতভে পারিবে ন।* কিন্তু নিজেই সেই নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন। 
তার নাটকে 2510 0৫ ৪০6০০-এর অভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে একথা ঠিক 

যে রঙ্গমঞ্জে তার এতিহাসিক নাটক এবং “বিরহ” ইত্যাদি প্রহসনগুলি যথেষ্ট 

সাফল্য লাভ করেছিল | দ্বিজেন্দ্রলালের এঁতিহাসিক নাটকের এঁতিহাসিকত্তে 
ডাঃ স্থকুমার সেন মহাশয় সন্দেহ প্রকাশ করাতে বন্ধুবর সাধনকুমার ভট্টাচার্য 

মহাশয় নাট্যকারের ইতিহাস অনুসরণের দ্িকটাকে অনেকাংশে সমর্থন 
করেছেন। কিন্তু এও ঠিক যে, তিনি অনেক ক্ষেত্রে ইতিহাস-বহিভূ্ত ভাবও 

প্রকাশ করেছেন এবং সব সময় ইতিহাসকে অনুসরণ করেননি । “সাজাহান, 

নাটকে যখন ইরংজীবের বিজ্রোহের সংবাদ পেয়ে সাজাহান বলেন, “এরকম 

কখন ভাবিনি । অভ্যন্তও নই*_-তখন একথা সাজাহানের মুখে কি যথার্থ 

উক্তি বলে মনে হয়? পিতার বিরুদ্ধে, নৃরজাহানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথ! 

হয়ত বুদ্ধ বয়সে সাজাহানের মনে নাও থাকতে পারে। তবে যদ্দি নাট্যকার 
চরিত্র স্স্তি করতে গিয়ে এবং সাজাহানের বাৎসল্যপ্রেমের প্রগাঢ় রূপ দেখাতে 

গিয়ে পুত্রের বিরুদ্ধত। স্মেহশীল পিতাকে কতখানি আঘাত করতে পারে তা 
দেখাতে চান তাহলে সেটা ,সাজাহানের ন্মেহবৎসল পিতার শ্রেঠ আদর্শ 

পরিকল্পনারূপ মেনে নিতে হয়। নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল যে ভাষ! প্রয়োগ করেছেন 

তার সরসতা ও ভাবময়তা! বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । নাটকের ভাষার একটা 
রূপকল্প তিনি তৈয়েরী করেছিলেন। “দাজাহান?, “চ্্গুপ্ত', নূরজাহান? 

প্রভৃতির ভাবায় যেমন তীক্ষতা আছে তেমনি কাব্যময়তাও রয়েছে। 
সামাজিক প্রহসন ও কবিতায় যে তীক্ষ ব্যঙ্গ প্রকাশ পেয়েছে তা তার 
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স্পষ্টবাদিতার লক্ষণ। তিনি তখনকার সমাজের মেরুদগুহীন পাশ্চাত্য 
অনুকরণে পটু বাঙালী এবং সঙ্গে সঙ্গে গোঁড়া সংকীর্ণচিত্ত বাঙালীর স্বরূপও 

প্রকাশ করেছেন । 

'সাজাহান' ও “নূরজাহান নাটক ছুখানিরই ট্রাজিডিতে যবনিক1 পতন 
ঘটেছে। সাজাহান ও নূরজাহানের জীবনের ট্রাজেডিই ছুই নাটকের 

প্রতিপাদ্য বিষয়। সাজাহান নাটকে আমর1 সাজাহানের জীবন-নাটেযর 

গোড়৷ থেকেই তাকে পাচ্ছি না। শুরুতেই মমতাজ-বিয়োগ-বিধুর পুত্র 
সেহান্ধ দুর্বল পিতা সাজাহানকে পাচ্ছি । সম্রাট সাজাহান এখানে পরাজিত, 
পিত। সাজাহান তার দুর্বপতার কাছে অসহায়। আর রয়েছে ভারত-সিংহাসন- 

অধিকার-মত্ত, চির-সন্দিগ্ক, কুটবুদ্ধি-সম্পন্প ওরংজীবের চক্রান্ত ও কৃতত্বতা। 

বৃদ্ধ সম্রাট একান্ত নিরুপায় । এখানে নাট্যকার এঁতিহাসিক ঘটন। পরিবেশের 

মধ্যে সাজাহানের পিতৃহৃদয়ের ঘন্ দেখিয়েছেন । ইতিহাসের চরিক্রগুলি নিয়ে 

নাট্যকারের তুলিকায় তাকে ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। এই সমগ্র 

নাটকটিতে সাঙ্জাহানের ছুঃখদাহনের ট্রাজেডির স্বরটিই প্রবল। সাজাহানই 

এই নাটকের প্রধান চরিত্র । 

নূরজাহান? নাটকে নৃূরজাহানের শের আফগানের সঙ্গে বিবাহিত জীবনের 

সময় থেকে শুরু করে, নানা আঘাত-সংঘাত, ছিধা-ছৃন্দের ভেতর দিয়ে ভারত 

সম্রাজ্ঞী হওয়া এবং নিজের উচ্চ আকাঙ্্ষার জন্ত অন্তরের মানুষটির অপমৃত্যু 

ঘটিয়ে নৃশংসতা চরমে উঠে একেবারে উন্মাদগ্রস্তা হওয়ার মধ্যেই নূরজাহান 
চরিজ্রের ট্রাজেডি প্রকাশ পেয়েছে । নারীর প্রধান বৈশিষ্ট্য তার চারিত্রিক 

স্বকোমলতা এবং (প্রমনিষ্টা। নূরজাহান যেদিন সেই বৈশিষ্ট্য হারালো 

সেদ্দিন থেকে নৃরজাহানের মধ্যে শুধু ক্ষমতালোভী নারীকেই দেখা গেছে, 

মানবীকে নয়। তার অমানুষিকতা শেষ পর্যস্ত ভার কন্তাকেও বিদ্রোহিনী 

করেছে । কিন্তু নিষ্ঠুরতার চরম্টুকু নিশ্চয় নারট-হৃদয় সহজভাবে মেনে নিতে 

পারে না। তাই নৃরজ্জাহান হারালো৷ তার ম্বাভাবির জ্ঞান।- শেষ দৃক্তে 
উন্মাদ গ্রত্ত। নূরজাহান-__ক্ষমতালোভী গর্বান্ধ নৃরজাহানের ব্যর্থতার শোচনীয় 
ধ্বংসাবশেষ । এখানে সেক্সপীয়রের লেডি ম্যাকৃবেথের চরিত্রের সঙ্গে কিছুট। 
সাদৃষ্ত আছে। লেডি মাকবেখও অনেক হত্যা ও রক্তপাতের মধ্যে নিজেকে 

ধীরস্থির রাখবার গর্ব করেছিল । ম্যাকবেথের ছুর্বলতাকে সে বিন্রপ করেছিল । 
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কিন্তু নারীর স্বাভাবিক বৃত্তির বিপরীত ভাব তাকে আর স্বস্থ মন্তিষ্ষে খাকতে 

দেয় নাই। উন্মাদিনী লেডি ম্যাকবেথের তখন মনে হয় হাতের রক্তের দাগ 
সমুদ্রের জলেও মুছবে না। নৃরজাহানও তাই। খসরুর প্রাণনাশ, 

শারিয়ারের চক্ষু উৎপাটন এবং রক্তক্ষমী যুদ্ধের ভেতর দিয়ে সে পেল ন। কিছুই 
_-এক মন্তিষ্ষ-বিকৃতি ছাড়া । এই নাটকে ব্যক্তিচরিত্রের সুস্ম বিক্লেষণ 

নাটকের এঁতিহাসিকতার হুবন্থ অনুসরণের অনেক উধ্বে চলে গেছে। 

চন্দ্ুগুপ্ত' নাটকে চাণক্য চরিত্রের বিশ্লেষণই প্রধান বিষয়। কনণ্ঠাহারা 

নিষ্ঠুর প্রতিহিংসাপরায়ণ চাণক্য কন্তাকে ফিরে পেয়ে আবার নিজেকে ফিরে 

পাচ্ছেন। ভয় দেখিয়ে যে ভক্তি আদায়, তার নাম ভক্তি নয়, ভীতি । কিন্তু 

নাটকে এই একটি কথাই নাটকের সব নয়। এখানে সেলুকাঁস-আট্টিগোনাস 
পরায়, চন্দ্রগুপ্ত-ছায়! পধায়ও রয়েছে । এখানে উদ্দেশ্য ও বহুধা-বিভক্ত। মাঝে 

মাঝে দেশপ্রেমের একট] উদাত্ত গম্ভীর স্থুরও শোন! যায়। তবুও এই 
নাটকে চাণকা, হেলেন প্রভৃতি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। 

ছিজেন্দ্রলালের পৌরাণিক নাটকের মধ্যে “সীতা” নাটকই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ 

করেছিল। এটা অনেকট। নাটকের ভঙ্গিতে কাব্য রচনা বলা যেতে পারে। 

ছ্বিজেন্ত্রলালের দেশাত্মবোধের উৎকৃষ্ট নিদর্শন তার স্বদেশী গানগুলি। 

বঙ্গ আমার জননী আমার+, 'ধন ধান্টে পুষ্পে ভরা” প্রভৃতি গান আজও 

বাঙালীর অত্যন্ত প্রিয়। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে “বন্দে মাতরম্” গানের 

সঙ্গে এই গানগুলিও গাওয়া হ'ত। তখনকার আন্দোলনের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল 

নিজেও যে জড়িত ছিলেন তার উল্লেখ তার বন্ধু দেবকুমার রায়চৌধুরীকে 
লিখিত একখানি পত্রে পাওয়া যায় | সেখানে তিন যা লিখেছেন তা সত্যই 

কৌতৃহলোদ্দীপক £_- 
ক্রমাগত 6৪75£5£ ( বদলী ) আমাকে যথার্থ যেন অস্থির করে তুলেছে। 

:*****আমার বিশ্বাস স্বদেশী, আন্দোলনে যোগদান, আর এ প্রতাপসিংহ 

নাটকই তার মূল। কিন্তু কি বুদ্ধি! এমনি একটু হয়রান করলেই বুঝি 

আমি অম্নি আমার সব মত ও বিশ্বাসকে বর্জন কর্ব।” 

এরকম স্পষ্টবাদিত] সত্যই ছ্বিজেন্দ্ররিত্রের একটি বিশেষ গুণ। বাঙ্ল। 
সাহিত্যের কবিতা, গান, নাটক সব ক্ষেত্রেই তিনি নিজের বৈশিষ্টোর ছাপ 

রেখে গেছেন। 



৪২৮ বাঙলা সাহিত্য পরিক্রমা 

বাঙলা নাটকের পুর্ণ আলোচনা এখানে করা হ'ল না। শুধু বিশেষ 
বিশেষ নাট্যকার ও নাটকগুলির ( প্রতিনিধিস্থানীয়ও বটে) সংক্ষিপ্ত পরিচয় 

দেওয়া হ'ল। ধারা নাটক ও রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছুক, তারা 

শ্রমন্মথমোহন বন্থুর “বাঙলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ+, গ্রীত্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দোপাধ্যায়ের “বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস+, শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আশুতোষ 

ভষ্টাচার্ষের “বাঙলা নাটাসাহিত্যের ইতিহাস” শ্রীসাধনকুমার ভট্রাচার্ধের 
নাটা সাহিত্যের আলোচন1! ও নাটক বিচার, গ্রন্থের বিভিন্ন খগ্ুগুলি॥ 

শ্রীঅজিত্কুমার ঘোষের “বাঙলা নাটকের ইতিহাস” প্রভৃতি গ্রন্থে বিশদভাবে। 
জানতে পাবেন। 

নাটকের দ্বিতীয় পর্যায়ে আমাদের উল্লিখিত নাট্যকারর] ছাড় নাট্যকার ও 

অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং আরও অনেকে নাটক রচন1 করেছেন, এবং 

সে নাটকগুলি রঙ্গমঞ্চেও অভিনীত হয়েছে ' কিন্তু সেষুগের শুধু প্রতিনিধি- 

স্থানীয় নাট্যকারদের নাটকের আলোচনাপ্রসঙ্গে এটা আমরা বুঝতে পারি যে 
যেযুগ থেকে বাঙলা সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নতির জন্য নানা দিকের 

বিস্তার ও উৎকর্ষ ঘটতে থাকে সে সময় থেকে বাঙ্ল1 সাহিত্যের আত্মনির্ভর 

স্যজনও শুরু হয়। উনবিংশ শতাববীর সমাজে যে পরাধীনতা ও অনৈকোর 
বেদনাবোধ দেখ! দিয়েছিল তা প্রকাশ পেতে থাকে সাহিত্যের ভেতর দিয়ে। 

বাঙলা নাটকে তার স্ুম্পষ্ট প্রকাশ আমর! লক্ষ্য করি। সমাজের চাহিদা ও 

প্রয়োজন এবং সাহিত্য স্থষ্টি এখানে পরস্পর-বিরোধী হয়নি। 

নিজের জাতীয় ইতিহাম এবং তার বর্তমান ও আগামী কাল সম্বন্ধে 

বাঙালী ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠছিল । এই সচেতন করার দায়িত্ব উপন্তাস, 

কাব্য, প্রবন্ধাদির পাশাপাশি নাটকও গ্রহণ করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে 

যার শুরু বিংশ শতাব্দীতে তা আরও সার্থক হয়ে ওঠে। তখন এত নাটক 
লেখার মূলেও একদিকে সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলার আগ্রহ, অপর 

দিকে দেশ ও সমাজের উন্নতি বিধানের সধত্ব প্রয়াস। সমাজ ও দেশহিতৈষণ। 
তখনকার নাটকের একটি বিশেষ গুণ। বিশেষ ক'রে রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠার 
সঙ্গে সঙ্গে নাটকের জনপ্রিয়তা আরও বেড়ে গেল। উপন্তাস, কাব্য প্রভৃতি 
সাধারণ অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিতের বোঝবার শক্তির বাইরে ছিল। কিন্তু 

দৃশ্ত-নাট্যের অভাব ঘুচে যাওয়াতে রঙ্গালয়ের মাধ্যমে এবং অভিনয়ের 

ঠ 



সংবাদপত্র সাহিত্য | ৪২৪৯ 

সহযোগিতায় সর্বসাধারণের পক্ষে তার রস অস্থধাবন করা সহজ হ'ল। 

আবার রঙ্জালয়ের নাটক দেখবার স্থযোগ যাদের ঘটত না তারা যাত্রার মধোও 

এই জাতীয়-এক্য ও দেশপ্রেমমূলক নাটকের অভিনয় দেখবার সুযোগ পেত। 
এবং সেই কারণেও এযুগের দেশাত্মবোধক, সামাজিক, পৌরাণিক, ধর্ম- 
মূলক, এতিহাসিক নাটকগুলি জনসাধারণের এত প্রিয় হয়ে উঠেছিল। 

৯ 

সহবাদপিতঅ আাহিত্য 

উনবিংশ শতাব্ধীর প্রথম পর্যায় আলোচনার সময় আমর! সংবাদপত্র 

সাহিত্যের কিছু উল্লেখ করেছি । বর্তমানে আমরা উনবিংশ শতাবীতে সংবাদ 
পজ্জের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা নির্ণয়ের চেষ্টা করব। বাঙলা গ্- 
সাহিত্য গঠনের যুগে সংবাদপত্রের দান অপরিমেয়। এই সংবাদপত্রগুলির নানা 
রচনার ভিতর দিয়ে বাঙ্ল। গগ্ যেমন একটা! হ্স্থ সবল রূপ লাভ করেছিল 

তেমনই এই ভাষা বাঙ্লাসাহিত্যকে আরও শক্তিশালী করেও তুলেছিল । 
ংবাদপত্রের বয়স খুব বেশী নয়। ইংরেজর] যখন এদেশ তাদের অধিকার- 

ভুক্ত করে নিল তারপর থেকে সংবাদপত্রের আবির্ভাব ঘটে । মোগল আমলে 

হাতে-লেখা একরকম সংবাদপত্র ছিল। তবে তা সবার পড়ার জন্য ছিলনা, 

শুধু দরবারের প্রয়োজনে এবং দরবারী বিষয় নিয়েই লেখ হত্ত। বর্তমানে 
আমরা যে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের সঙ্গে পরিচিত তার আবির্ভাব ইংরেজ 
আমল থেকে । সেদিক থেকে উপন্যাস, ছোট গল্পের মতো সংবাদপজেেরও 

বয়স দেড়শ+ বছরের বেশী হবেনা । 

সংবাদপত্রের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে দেশ-বিদেশের সংবাদ বিতরণ করা, 

সমাজের নানা সথবিধা-অস্থবিধ সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত করা। যেসব ইংরেজি 
মাসিক বা সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে তাতে সংবাদ 

বিতরণ ছাড়াও গল্প, আলোচনা, কবিতা, প্রবন্ধ গ্রভৃতিও থাকত। আমাদের 

সংবাদপত্রগুলিও এই ভাবে কালে কালে সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ করতে 
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থাকে। বিষয়বস্তর সুষ্ঠ প্রকাশের জগ্চ গোড়া থেকেই সংবাদপত্রের ভাষার 

নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে । সবাই বুঝতে পারে এমন ভাষার 

অনুশীলন সংবাদপত্রেই সব চেয়ে বেশী হয়েছে। বাঙলা সংবাদপত্রের গন্ঠ- 
রচন। বাঙ্ল। গগ্ঠ সাহিত্যকে বহুল পরিমাণে আত্মস্থ করেছিল। আজ যে গগ্চ 

ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে আমর৷ পরিচিত তার অনেকখানি এই সংবাদপত্র 

থেকেই পাওয়া গেছে। অবশ্থি এট] ঠিক ষে, বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙলা 
গদ্য ভাষার সহজ কাব্যময় দ্বিকটা৷ আবিষ্কার করে ভাষাকে সুন্দর ও বলিষ্ঠ 
ক'রে তোলার পথ স্থগম করে দিয়েছিলেন। তিনি গদ্যের যে ছন্দরূপ নির্ণয়। 
করেন তাই এখন বাউল! গদ্য ভাষার প্রধান রূপকল্প। | 

তখনকার দিনে বাঙ্ল! দেশের প্রায় প্রত্যেক চিস্তাশীল লেখক এবং সমাজ 

ংস্কারক সংবাদপত্রের সঙ্গে কোনে। না কোনো ভাবে জড়িত ছিলেন; অনেকে 

সংবাদপত্রের সম্পাদনাও করেছিলেন। রামমোহন, অক্ষয়কুমার থেকে 

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এর ব্যত্যয় ঘটেনি । বর্তমান সময়ে আমরা সংবাদ- 
পত্রের ভাষার একট! আলাদ1 রূপ নির্ণয় করবার চেষ্টাকরি। অনেক সময় 

অনেক রচনাকে আমর1 “সাংবাদিকের রচনা বলে অভিহিত করি। কিন্ত 

উনবিংশ শতাব্দীতে এই সংবাদপত্রের ভাষা ও ভাব প্রকাশের রীতিনীতি 

সাহিত্য রচনার অনেকখানি স্থযোগ এনে দিয়েছিল। সংবাদপত্রে নানা 

বাদ-প্রতিবাদের আলোচনার ভিতর দিয়ে ভাষার কাঠিন্ের আবরণ অনেক 
খানি খসে পড়েছিল। 

নান। অবস্থার ভেতর দিয়ে বাঙ্ল! গগ্ঠ সাহিত্য এই সংবাদপত্রের ভাষার 
প্রাঞ্লতার বৈশিষ্ট্ে উন্নত অবস্থ। প্রাঞ্চ হয়েছিল, সংবাদপত্রের সংবাদ 

পরিবেশনের ভেতর দিয়ে তখনকার বাঙালী সমাজ দেশ-বিদেশকে জানতে 

পেরেছে । দেশের মান্থষের স্থখছুঃখ, শাসকবর্গের অত্যাচার, উৎপীড়ন, অবহেলা, 

সমাজের নানা ছুর্নাতি, পলীবাসীর ছুরবস্থার স্বাদ এই সংবাদপত্রগুলি সর্ব- 
সাধারণের সমক্ষে বহন করে এনে সবাইকে সমাজ ও দেশ-সন্বদ্ধে সচেতন ক'রে 

তুলেছিল। সংবাদপত্রকে সমসাময়িক ঘটনাবলীর ইতিহাস বলা যেতে পারে। 
ুক্তাবস্ত্ররে আবির্ভাবের পুর্বে সংবাদপত্র বর্তমানকালের মতো আত্মপ্রকাশ 
করবার স্থষোগ পেতনা। মুদ্রাযস্ত্রের আবির্ভাবের পর থেকে এবং উত্তরোত্তর 

বৈজ্ঞানিক পন্থায় নানা উৎকর্ষ ঘটাতে সংবাদপত্রের ভ্রুত গ্রচলন হয়। 
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পুর্বে সংবাদ পরিবেশন যে সংবাদপত্রের কাজ ছিল পরে সেই সংবাদপত্র 
শিক্ষা ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা, নানা মতের বাদ- 

প্রতিবাদ, শেষপর্যস্ত সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজনীতি সব-কিছুরই দাযিত্ব গ্রহণ 
করল। সংবাদপত্র জনমত গঠন করবে এবং জনমত প্রকাশ করবে__-এট! 

বর্তমান যুগের সংবাদপত্রের মুখ্য নীতি বলে বল! হয়। কিন্তু সরকার-পুষ্ট 

সংবাদপত্র আবার জনমত গড়ে ওঠার প্রতিকূলতাও যে করতে পারে তা 
ইংরেজ আমলে ভালোভাবেই দেখা গিয়েছিল। ১৮২৩ সালের মুদ্রাযন্ত্র 

বিষয়ক আইনের বলে ইংরেজ শাসকবর্গ সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনমত গঠন 

করবার ও প্রকাশ করার পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। সেই আইনের বলে 

সরকারের অনুমতি ছাড়া সংবাদপত্র প্রকাশ করা যেতনা আর প্রকাশ 

করবার অন্থমতি পেলেও কি কি সংবাদ বা বিষয়ের আলোচনা করা যাবে 

'তাও সরকারই নিধ্ণারণ করে দেবেন বলে আদেশ জানানো হয়। এই অন্যায় 

ভাবে কণ্ঠরোধ করার প্রতিবাদে রামমোহন তার সম্পাদিত “মীরাৎ-উল্- 

আখ্বার” বন্ধ করে দেন। অবশ্ঠি এর আগে ১৭৯৯ সালে ওয়েলেস্লি একবার 

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করেন, ১৮১৮ সালে হেষ্টিংস আবার এই সংকোচন 

আইন অংশতঃ রদ করেন। সংবাদপত্রের উপর ইংরেজ সরকার যে বিশেষ 

সথপ্রসন্ন ছিল না, এবং স্পষ্ট ও সত্য ভাষণ যে তারা সহ্হ করতে পারতনা--এই 

ংকোচন চেষ্টা তার প্রমাণ। তবুও সাআজ্যবাদী বাধানিষেধের মধ্যেও 

বাঙলার সংবাদপত্র নান! ছুর্যোগ, কতৃপিক্ষের নান! ভ্রকুটির ভেতর দিয়ে ষে 
ভাবে জাতির সেবা, গগ্চ সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করেছে তা সত্যই 

প্রশংসনীয় । কতবার কত সংবাদপত্র শাসকবর্গের খেয়ালখুসিতে বন্ধ হয়েছে 

__ তথাকথিত রাজনৈতিক অপরাধে (?) কত সংবাদপত্রসেবীকে যে নিগৃহীত 

হ'তে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। আর যেগুলি আপোষ করে টিকে ছিল 

সেগুলি ছৃ'কুল বজায় রাখতে গিয়ে কুলরক্ষা করতে পারেনি । 

_ সংবাদপত্র গন্ঠ-সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে যে সহায়তা করেছে, ভাষায় 

প্রাঞ্জলতার ভেতর দিয়ে ভাব প্রকাশের যে সহজ ও সাবলীল পথ রচনা 

করেছে--সেদিক থেকে বিচার করলে জাতির সাহিতা ও সংস্কৃতির 

ইতিহাসে সংবাদপত্রের দান অনন্বীকার্ধ। এই সংবাদপত্র প্রবর্তনে শ্রীরামপুর 

মিশনের মিশনারীরা পথ-প্রদর্শকের দাবী করতে পারেন । 
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শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত “দিগ ঘর্শন* (১৮১৮) বাঙ্লার প্রথম সংবাদ 
পত্র। উক্ত মিশন থেকে একই বছরে “সমাচারদর্পণ* প্রকাশিত 'হয়। উনবিংশ 

শতাবীর আলোচনায় এর উল্লেখ করেছি। “দিগ দর্শন* মাসিক পত্রিকা! ছিল। 
এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ক্লার্ক মার্শমান । সমাচারদর্পণ কিছুদিন 

সাপ্তাহিক হিসাবে, পরে সপ্তাহে দুইবার করে প্রকাশিত হত। এই পত্রিকার 

প্রথম সম্পাদক ছিলেন জে, সি, মারশশম্যান, পরে ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় 
নামে একজন বাঁঙালী সম্পাদনা করেছিলেন ৷ “দিগ দর্শন" মুখ্যত শ্রীষ্টধর্মের 
উপদেশাবলীতে পরিপূর্ণ থাকত । কিন্তু 'সমাচারদর্পণে নানা! ভৌগোলিক ও 

এ্রতিহাসিক বিষয়বস্তর অবতারণা! থাকত। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্ধের ১৮১৮ 

সালে প্রকাশিত “বাঙাল গেজেটির” কথা পুর্বে উল্লেখ করেছি । “বাঙাল 

গেজেটি' বাঙালীর দ্বারা পরিচালিত প্রথম সাময়িকপত্র | 
এরপর বিশিষ্ট ছুখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা হচ্ছে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

ও তারা্টাদ দত্ত সম্পাদিত “সপ্বাদ কৌমুদী (১৮২১) এবং শুধু ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত “সমাচার চন্দ্রিকা।” এই ছুটি সাময়িকপত্রের একটু 

ইতিহাস আছে। “সঘ্বাদ কৌমুদীতে” রামমোহন সহমরণের বিরুদ্ধে লিখতে শুরু 
করেন। তাতে রক্ষণশীল ভবানীচরণ রুষ্ট হন | বিশেষ করে রামমোহন “সম্বাদ 

কৌমুদী”র সঙ্গে খুবই ঘনিষ্টভাবে জড়িত ছিলেন । অনেকে রামমোহনকেও 
অন্যতম সম্পাদক বলে ভাবতেন। শুধু তাই নয়, তারার্টাদ দত্তের পরিবর্তে 
ভবানীচরণ ও রামমোহনকে উক্ত পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক বলে বলাও হয়। 
রামমোহনের রচনার বিরুদ্ধে বলবার জন্য ভবানীচরণ “সম্বাদ কৌমুদীর? সঙ্গে 
সম্পর্ক ছিন্ন করেন । এদিকে হিন্দুদের একখানি মুখপত্র থাকাও দরকার । 
তাই রামমৌহনের আন্দোলনের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের প্রতিবাদ 
জানাবার জন্য “সমাচার চত্দ্রিকা'র আবির্ভাব। আর ভবানীচরণ হলেন তার 

সম্পাদক । ভবানীচরণের সে রামমোহনের মতভেদের উপর ভিত্তি করে 

নানা আলোচনা এই পত্রিকায় প্রকাশ পেত। শেষের দ্রিকে ভগবতীচরণ 
চট্টোপাধ্যায় এই পত্রিকার সম্পাদক হন। ভবানীচরণ তখনকার দিনে একজন 
শক্তিশালী লেখক ছিলেন। তার ব্যঙ্গরচনা বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। 
রামমোহনের সঙ্গে তার নানা সমালোচন! ও প্রতি-সমালোচনার ফলে ছুটটি 

পত্রিকার ভাষাই বেশ সহজবোধ্য হয়েছিল। কৃষ্ণমোহন দাসের “সন্বাদ 
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তিমিরনাশক' (১৮২৩) এবং নীলরতন হালদারের 'বঙ্গদৃত+ও (১৮২৯) 
এফুগের উল্লেখযোগা পত্জিকা। 

ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত সম্পাদিত “সংবাদ প্রভাকরের” (১৮৩১) কথা পূর্বে উল্লেখ 
করেছি। “সংবাদ প্রভাকর” বাঙ্ল। সংবাদপত্রের ইতিহাসে আর একটি নৃতন 
অধ্যায়ের স্থচনা করে। “সংবাদ প্রভাকর+ থেকেই বাঙ্ল! সংবাদপত্রে আমর! 

সাহিত্যিক প্রেরণা পেলাম । “সংবাদ প্রভাকর' বাঙলা গগ্ঠ সাহিত্যের বন্ধুর 
পথকে সহজ ও সমতল করে তুলল। ঈশ্বরচন্দ্র নিজে ছিলেন ক্ষমতাশালী 
কবি। অন্যদিকে সাময়িকপত্র সম্পাদনায় তিনি বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন । 

বাঙলার কবি ও কবিওয়ালাদের বনু রচনা ও জীবনচরিত সংগ্রহ ক'রে 
তিনি প্রভাকরে প্রকাশ করেছিলেন। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস 

রচয়িতাদের মধ্যে তার নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয় 

কুমার দত্ত, দীনবন্ধু (মন্ত্র, বস্কিমচন্ত্র প্রভৃতি “সংবাদ প্রভাকরে-ই প্রথম লেখা 

শুরু করেন। এই পত্রিকায় যেমন ম্বদেশান্থরাগের দ্িকও দেখতে পাই তেমন 

বিজাতীয় মনোবৃত্তির প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ-প্রকাশক রচনারও সাক্ষাৎ পাই। 

দক্ষিণারঞরন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ভিরোজিওর শিক্ষায় দীক্ষিত ইংরেজি- 

শিক্ষিত নব্য হিন্দু যুবকদের মুখপত্রস্বরূপ 'জ্ঞানান্বেষণ' নামে এক সাপ্তাহিকপত্রও 
১৮৩১ শ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় রামমোহনের সহমরণ-প্রথার 

বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং তার স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে আন্দোলনকে সমর্থন 

করে প্রবন্ধাদ্দি রচিত হত। রামগোপাল ঘোষ, প্যারীাদ মিত্র প্রভৃতি এই 

পত্রিকায় লিখতেন। তখনকার দিনে '্ঞানান্বেষণণ অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল 

পত্রিকা ছিল। 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত “সংবাদ রত্বাবলী" নামে এক সাধ্াহিক পত্রেরও সম্পাদক 
ছিলেন। এই পত্রিকার প্রকাশকাল ১৮৩২ থ্রীষ্টাৰ । ১৮৩৫ শ্রীষ্টাঝে হরচন্জ 

বন্দোপাধ্যায় প্রকাশিত “সংবাদ পুর্ণ চজ্জোদয়” এবং ১৮৩০ খ্রীষ্টাে গৌরীশক্কর 
তর্কবাগীশ হ্বারা পরিচালিত ও সম্পার্দিত সাপ্তাহিক “সম্বাদ ভাস্কর' ছুইখানি 

বৈশিষ্টাপুর্ণ সংবাদপত্র । | 

সম্বাদ ভাক্করের' সম্পাদক হিসাবে মনাথ রায়ের নাম আমরা পাই। তিনি 
নামে মাত্র সম্পাদক ছিলেন। সম্পূর্ণ দায়িত্ব গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের উপরেই 
ছিল। ১৮৪২ সালে রামগোপাল মাসিক “বেঙ্গল ম্পেকটেটর' পঞ্জিক! প্রকাশ 

৮ 



৪৩৪ বাঙলা সাহিত্য পরিক্রম! 

করেন। তার! দেশের দুঃখ লাঘব করবার জন্ত এবং দেশের ও জাতির উন্নতি 
বিধানকল্পে এই পত্রিকার প্রকাশ করেন বলে উল্লেখ করেন। দেশের শিক্ষা, 

ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষির প্রভৃতির উন্নতিকল্পলে দেশের অবস্থা! সর্বসাধারণের ও 

বিশেষ করে ইংরেজ শাসকবর্গের গোচরীভূত কর তাদের বিশেষ উদ্দেস্ত 

ছিল। প্যারীষ্ঠাদ মিত্র এই পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 

১৮৪২ সালে অক্ষয়কুমার দত্ত ও প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ “বিছ্যাদর্শন+ নামে একথানা 

মানিকপত্র গ্রকাশ করেন । “বিদ্যাদর্শনে' ইতিহাস, সমাজনীতি, বিজ্ঞান, দেশী 
স্থনীতি-ছুর্নীতি প্রভৃতির আলোচনা থাকতো । ১৮৪৩ সালে প্রকাশ “তত্ব- 

বোধিনী” পত্তিকার সম্বন্ধে পুর্বে বিশদভাবে আলোচনা! করা হয়েছে । এই' 
পত্রিকার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্ল1 সংবাদপত্রের ইতিহাসে আর এক নৃতন 
অধ্যায়ের স্থচন। করে । ব্রাঙ্মদমাজের মুখপত্র হলেও এই পত্রিকায় ব্রান্ধধর্ম ছাড়া 
অন্যান্ত বিষয়ের আলোচনাও থাকতো! । অক্ষয়কুমার দত্তের বিজ্ঞানবিষয়ক 

আলোচনা, মহধষি দেবেন্দ্রনাথের প্রাঞ্জল রচনা, দেশের প্রাচীন কুসংস্কারের 

প্রতিকারে অনেক রচনা প্রকাশ পেত । “সংবাদ গ্রভাকরে' ভাষার যে মুক্তি__ 

তত্ববোধিনীতে তারই ভাবগভভীর প্রকাশ । অক্ষয়কুমারের বিজ্ঞান প্রভৃতির 

প্রবন্ধের ভেতর দিয়ে প্রবন্ধ-সাহিত্যের ভাষা-নির্দেশ পাওয়া গেছে। 

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, হেমচন্দ্র বিষ্যারত্ব, দ্বিজেন্দ্রনাথ 

ঠাকুর, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর “তত্ববোধিনীর সম্পাদন 

করেছেন । বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বস্থ প্রভৃতির রচনা এ পত্রিকায় প্রকাশ 

পেত। বিদ্যাসাগরের মহাভারতের কিছু অংশ তত্ববোধিনীতে ছাপানে। 
হয়েছিল । 

১৮৪৭ সালে ঈশ্বরচন্দ্র গুধ্ঠ কর্তৃক সম্পাদিত সাপ্তাহিক “সংবাদ সাধুরঞ্জন, 
প্রকাশিত হয়। এর পুর্বে ১৮৪৬ সালে ঈশ্বরচন্দ্র “পাষণ্ড পীড়ন” নামে 

এক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। আর একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্র হচ্ছে 

১৮৫০ সালে মতিলাল চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মাসিক “সর্বসশুভকরি পত্রিকা? । 

এ পত্রিকায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহোদয়গণ যথাক্রমে 
“বাল্য বিবাহের দোষ+ ও “ন্্রীশিক্ষা+ নামে প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। অল্প- 

দিনের মধ্যে এ পঞ্জিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৫১ সালে রাজেন্দ্রলাল মিজ্র 
সম্পাদিত মানিক “বিবিধার্থ সংগ্রহ বাড়ল! সংবাদপত্রের মধ্যে একখানি 
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উল্লেখযোগা পত্তিকা। পুস্তক সমালোচনা, পুরাবৃত্ের আলোচনা, গবেষণা- 

পুর্ণ প্রবন্ধ, উপন্তাস ও আখ্যান প্রভৃতি এই পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি করত। মাইকেল 
মধূন্থদনের তিলোত্বমা-সস্তব কাব্য এই পত্রিকাতেই আত্মপ্রকাশ করেছিল, 
“বিবিধার্থ সংগ্রহ' সাহিত্য ও সংস্কৃতির সার্থক ধারক ও বাহক ছিল। রাজেন্ত্র- 

লাল “রহস্য সন্দর্ত নামে একখানি পত্রিকার ৬ষ্ঠ খণ্ড অবধি প্রকাশ 

করেছিলেন । 

মহিলাদের জন্ত “মাসিক পত্রিকা? ( ১৮৫৪) প্রকাশ করেন প্যারীটাদ মিজ্ 
ও রাধানাথ শিকদার। এই পত্রিকার রচনার ভাষা বেশ গ্রাঞ্জল। প্যারীষ্াদের 

'আলালের ঘরের দুলাল” এই পত্তর্িকাতেই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 

কালীপ্রসন্ধ সিংহ সম্পাদিত মাসিক 'বিদ্মোৎমাহিনী পত্রিকা (১৮৫৫) 

একখানি উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্র । এই পৰ্রিকায় বাল্যবিবাহ, কৌলীম্ব, 

বিদেশীর শাসনাধীনে ভারতের অবস্থা ও বিধবা বিবাহ বিষয়ে অনেক গ্রবন্ধাদি 

প্রকাশ পেয়েছিল। ১৮৫৬ সালে “এডুকেশন গেজেট? প্রকাশিত হয়। তখন 

রেভারেগু ওব্রায়ান স্মিথ এর সম্পাদক ছিলেন। কবি রঙগলাল বন্দোপাধ্যায় 

সহকারী সম্পাদক ছিলেন। পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজী সাহিতোর 

অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকার এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। সরকার-স্বার্থ-বিরোধী 

এক লেখার জন্য তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। পরে ভূদেব মুখোপাধ্যায় 

এই পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। এটি সরকারী পত্রিকা ছিল। চন্ত্রশেখর 
মুখোপাধ্যায়ের প্রকাশিত 'জ্ঞানোদয়' (১২৫৮), দ্বারকানাথ বিগ্যাভৃষণের 

“সোম প্রকাশ? (১৮৫৮), বিহারীলালের সম্পাদনায় 'পুণিমা) (১৮৫৯), ঢাকার 

হরিশন্ত্র মিত্র সম্পাদিত 'কবিত কুন্থমীবলী? (১৮৬০), সন্ভতাবশতকের কবি 

কষচন্দ্র মজুমদার ও পরে গোবিন্দপ্রসাদ রায় সম্পাদিত “ঢাক। প্রকাশ? (১৮৬১), 

হরিশ্চন্দ্র মিত্র সম্পাদিত ঢাক থেকে প্রকাশিত “অবকাশ রঞ্জিকা' (১৮৬২ ), 

হরিনাথ মজুমদার ( কাঙাল হরিনাথ) ও পরে জলধর সেন, প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় 

ও অক্ষয় কুমার মৈজ্রেয়ের সম্পাদনায় 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা” (১৮৬৩), যোগেন্্- 

নাথ ঘোষ সম্পাদিত 'অবোধ বন্ধু) (১৮৬৩), উমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত নারী 

সমাজের জন্ত প্রকাশিত 'বাম। বোধিনী পত্রিকা, (১৮৬৩), বীরেশ্বর পাড়ে 
সম্পাদিত 'সহচরী? (১২৯০), হরিশচন্ত্র মিত্র সম্পাদিত সাপ্তাহিক "ঢাকা দর্পণ 

(১৮৬৩), ও মাসিক “কাবা প্রকাশ” (১৮৬৪) প্রভৃতি বঙ্গদর্শনের আবির্ভাবের 
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পুর্বে ভবিষ্যৎ সংবাদপত্রের ভাব ও ভাষার গতি-ম্বাচ্ছন্দ্য দান করেছিল। 

“সোমপ্রকাশ” তখনকার দিনে সংস্কৃতপস্থীদের মুখপত্র ছিল। দ্বারকানাথ 
বিষ্যাভূষণের ভাগিনেয় পণ্ডিত শিবনাথ শান্্রীও কিছুদিন এই পত্রিকার 

সম্পাদন] করেছিলেন । 

১৮৭২ সালে বস্কিমচন্ত্রের বঙ্গদর্শন আবির্ভাব থেকে বাঙলা] সংবাদপত্র 
সার্থক সাহিত্যিক মর্ধাদা পেল। বঙ্ছদর্শনের” যুগকে সাময়িকপত্রের 

এশখবরধের যুগ বল। যায়। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন এই পত্রিকার কর্ণধার । রাজরুষ 
মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বস্থ, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, নবীনচন্ত্র সেন, হেমচন্দ্র 

বন্দোপাধ্যায়, অক্ষয় সরকার, রামদাস সেন প্রভৃতি “বঙ্গদর্শন” নিয়মিত 

লিখতেন। তবে প্রবন্ধ, উপন্যাস, সমালোচনা, ধর্মতত্ব, ইতিহাস আলোচনা 

প্রভৃতি ক্ষেত্রে বঙ্কিমকে প্রায় একাই সব করতে হত । বাঙালীর মধ্যে জাতীয় 

চেতন। এবং দেশপ্রেমের অন্থপ্রেরণ। “বঙ্গদর্শন, থেকেই সঞ্চারিত হয়েছিল 
একথা বলা অসঙ্গত হবে ন1। “বঙ্গদর্শন দর্শনের পর বাঙালী যথার্থভাবে বুঝতে 

পারল যে তার সামাজিক, নৈতিক উন্নতিবিধান একান্ত প্রয়োজন । মেরুদণ্ড - 

হীন জাতি কখনো আপনার সার্থক পরিচয় বহন করতে পারে না; জাতির 
অনৈক্য, অশিক্ষা, মনের সন্ীর্ণতা তার দুঃখের মূল। এই ছুঃখের প্রতিবিধানের 
নানা সমস্যা ও তার সমাধানের বিশদ আলোচন। “বঙ্গদর্শনে” প্রচারিত হয়েছিল । 

বেঙ্গদর্শনে' বস্কিমের রচনায় ত্বদেশ ও শ্বজাতি গঠনের প্রয়াস লক্ষিত হয় । 

কালীগ্রসন্ম ঘোষের “বান্ধব পত্রিকা ( ১৮৭৪), অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 

£সাধারণী? (১২৮০ ) এ যুগেয় জনপ্রিয় সাময়িক পত্র। বাঙ্ল। গন্য-লাহিত্যে 

কালী প্রসন্পের দানের মূল্য কম নয়। এছাড়া অগ্ান্ত সাময়িকপত্রের মধ্যে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, শ্রীকষ্ণদাস সম্পাদিত 'জ্ঞানাঙ্কুর” (১২৭৯ ), 

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্ভাভূষণ সম্পাদিত “আর্ধদর্শন (১২৮১), জোড়ালাকো ঠাকুর 
পরিবারের দ্বারা গ্রকাশিত এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ, '্বর্ণকুমারী দেবী প্রভৃতি দ্বার! 

পরিচালিত “ভারতী” (১২৮৪), শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত “সখা? (১৮৮৩), মুকুল" 

(১৩০২), রাজকৃষণ রায় সম্পাদিত “বীণা” (১২৮৫), দেবীগ্রসন্ধ রায় চৌধুরী 

সম্পাদিত 'ন্ব্য ভারত? (১২৯০ ), রাখালচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত “প্রচার: 
(১২৯১), হরিহর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত “যমুনা (১২৯৬), স্থরেশচজ্জ্ 

মমাজপতি সম্পাদিত "সাহিত্য কল্পক্রমঃ (১২৯৬), ও “সাহিত্য? (১২৯৭ ), 
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স্থরেজ্জনাথ ও রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'সাধনা, (১২৯৮), রঙ্গনীকান্ত গুপ্ত, নগেন্জর 
নাথ বন্থ, রামেজ্জন্ন্দর ভ্রিবেদী প্রভৃতির দ্বারা সম্পাদিত «সাহিত্য পরিষৎ 
পত্রিকা” €( ১৩০১), গিরিশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত “সৌরভ? (১৩০২), 'অম্বতবাজার 

পত্রিকা” ( ১৮৬৭, প্রথম বাঙলা ভাবায় প্রকাশিত হয়েছিল ), “আনন্দবাজার 
পত্রিকা” (১৮৭৮), যোগেক্জচন্দ্র বন্ধ, কৃষ্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, পাচকড়ি বন্দ্যো- 
পাধ্যায় প্রভৃতি সম্পাদিত “বঙ্গবাসী? (১২৮৮), দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, রুষ্ণকুমার 
মিত্র, শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত “সঞ্জীবনী” (১২৮৯), রুষ্ককমল ভট্টাচার্ধ, 

প্রমথনাথ মিত্র, কালী প্রসন্ন কাব্যবিশারদ, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি 
সম্পাদিত “হিতবাদী” (১২৯৭), ব্যোমকেশ মুস্তফী, অস্থিকাচরণ গুপ্ত, পাঁচকড়ি 
বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর সেন, দীনেন্দ্রকুমার রায়, স্থুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রতৃতি 
সম্পাদিত 'বন্থুমতী" (১৩০৩), পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'নায়কণ, 

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত “প্রবাসী” (১৩০৮), এবং "মানসী", “ভারতবর্ষ, 

“সবুজ পত্র” প্রভৃতি । 
জ্ঞানাস্কুর? পত্রিকায় বিখ্যাত ওপন্তাসিক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ন্বর্ণলত। 

ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়| স্থরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত “সাহিত্য 

তখনকার যুগে একখানি কউচুস্তরের পত্রিকা ছিল। এই পত্রিকায় লেখকের 
রচন। বিচার না করে প্রকাশ করা হ'ত না। প্রয়োজনবোধে সমাজপতি 

মহাশয় নির্মমভাবে লেখনী ধারণ করতেন। উল্লিখিত সাময়িক পত্র ও 

ংবাদপত্রগুলি আমার জাতীম্ন সাহিত্যকে উন্নত স্তরে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য 
করেছে । সংবাদপত্রের ইতিহাস সম্বন্ধে ভক্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের 

“সংবাদপত্রে সেকালের কথা প্রভৃতিতে বিশদ বিবরণ পাওয়া! যাবে। 

বল্বিওল্রত ল্র্রীতদ্রনাথ 
( ১৮৬১-১৯৪১ ) 

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্্র- 

সমসাময়িক লেখক এবং এমনকি তাঁর পরব কয়েকজন লেখকের কিছু কিছু 

আলোচনাও করেছি । উনবিংশ শতান্দীর সাহিতা ও সমাজের আলোচন! 

করতে গিয়ে প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের কথ উল্লেখ করেছি । কিন্তু রবীন্দ্রপ্রতিভার 

কোনে! আলোচনা করিনি ।” বাঙলার সংস্কৃতি-ক্ষে্স রবীন্দ্রনাথের দানের 
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অজশ্রতায় এতই পরিপুর্ণ ষে সেই বিপুল দান ও ভাব-গভীরতার আলোচন! 
স্বল্পপরিসরে সম্ভব নয়। 

রবীন্দ্রনাথ শুধু বাঙলার বা ভারতের নন-_তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি- 
শিল্পীদের অন্যতম প্রায় দীর্ঘ বাট বৎসরকাল বাঙলা-সাহিত্যের নান। 
ধারায় তিনি আপন উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ছেলেবেলা থেকে তিনি 

ভালোবেসেছেন বাঙ্লাদেশকে এবং সেই দেশের মানুষকে । তাঁর আবি- 

ভাবের পর নান কবি, নান। গুঁপন্তাসিক প্রভৃতি আবিভূত হয়েছেন। কিন্ত 

রবীন্দ্রনাথের স্থান তাদের পুরোভাগে । বিশ্বের কোনো জাতির সাহিত্য ও 

স্কৃতি ক্ষেত্রে কোনে মনীধী এতদিন একাধিপত্য করে যেতে পারেননি । 
“বনফুল”, “ভগ্রহ্ৃদয়” থেকে “শেষ লেখা” পর্ষস্ত ভাবের যে বিচিত্র গতিবেগ আমর 

লক্ষ্য করি তা এক ববীন্দ্রনাথেই শুধু সম্ভব । আগামী দুশে। বছরের সাহিত্য 
সম্বন্ধে আমর রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে আগামী 

দিনের সাহিত্যিকের জন্য তিনি যে উদার ও প্রশস্ত পথ নির্মাণ করেছেন সে 

পথ বেয়ে চলতে আর কোনো বেগ পেতে হবে না। এটাও ঠিক যে ছুশো 
বছরের মধ্যে সাহিত্যেরও আর কোনে। উপকরণের অভাব হবে না,-অভাব 

হবে শুধু সে পথের পথিকের । ববীন্দ্রনাথ থেকেই বাঙ্ল! সাহিত্যের এক 
বিশেষ যুগ স্ৃচিত হল--এবং সেই যুগের অবসান ঘটার এখনও সময় 

আসেনি । 

রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন সিপাহী-বিপ্রোহের পর। ছেলেবেলায় 

বিদ্যালয়ের ধরা-বাধা নিয়মের মধ্যে তার ভালেো। লাগতনা। তাই এভিগ্রি 

সরম্বতী+ তাঁকে প্রথম দিকেই বিদায় দিয়ে দিলেন। তারপর বাড়ী বসে 

তিনি লেখাপড়া শিখে জেনে নিলেন বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকূতিকে ৷ 

আমর পুর্বেই বলেছি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে উনবিংশ শতাব্দী যে বিরাট 

এশ্বধ-সম্পদ বহন করে এনেছিল তা বাঙালীর পক্ষে অক্ষয় আশীর্বাদ বলতে 

হবে। এই উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। 

রামমোহন থেকে নানা সংস্কার-আন্দোলন শুরু হয়। বাঙলা দেশে ত্রাক্গ- 

আন্দোলন, সিপাহীবিদ্বোহ প্রভৃতি আন্দোলন ও বিপ্রব, বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের 

বিধবা বিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি নিয়ে নানা আলোড়ন, হিন্দুমেল। প্রভৃতি 

এবং নতুন নতুন সাহিত্য-ধারার প্রকাশের মাত্ৰ রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের 
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সম্ভাবনা দেখ! দিয়েছিল। আমাদের যে আধুনিক যুগের সুক্্পাত রামমোহন 
থেকে”_বিদ্ভাসাগর, মাইকেল মধুস্থদন, স্কিম প্রভৃতির ধারা বেয়ে ববীন্দ্রনাথে 
এসে তা সার্থকদ্ূপ লাভ করেছে । কাব্য, নাটক, ছোটগল্প, উপন্তাস, গান, প্রবন্ধ 

প্রভৃতির দ্বারা বাঁড্লা সাহিতাভাগ্ডারকে তিনি পরিপুর্ণ করে রেখেছেন। 

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই তাঁর বহু কবিতা, গান, ছোটগল্প, উপন্তাস, নাটক 

প্রভৃতি রচিত হয়। কাব্যে “চৈতালী' পর্ষস্ত এই উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত 

হয়েছে । পোস্ট মাস্টার, ক্ষুধিত পাষাণ, বিচারক, মেঘ ও রৌদ্র, মানভঞ্জন, 

অতিথি, কাবুলীওয়াল।, ঠাকুর্দ। প্রভৃতির মতে! ছোট গল্প এই সময়েই রচনা 

করেছেন । উপন্থাসক্ষেত্রে বউঠাকুরানীর হাট, রাজধি, নাটকে বাম্মীকি 

প্রতিভা (গীতিনাট্য ), কাল মুগয়া (গীতিনাটা ), নলিনী, মায়ার থেল। 

(গীঁতিনাট্য ), রাজ। ও রানী, বিসর্জন, চিত্রাঙ্গদা, প্রহসনে গোড়ায় গলদ, 

বৈকুষ্ঠের খাতা এবং কিছু কিছু সাহিত্য-বিষয়ক, রাজনৈতিক ও শিক্ষা-বিষয়ক 

প্রবন্ধও এসময় রচিত হয়। উনবিংশ শতাববীতেই রবীন্দ্র-প্রতিভা স্থির হ্বীকৃত 

হয়েছে । রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে যে গতিবেগ লক্ষিত হয় তার শুরু এখান 

থেকেই। যদিও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিহারীলাল এবং তারও আগে 

বৈষ্ণব পদ্দাবলী প্রভৃতির দ্বার কবি কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তবুও তার 

গ্বকীয় বৈশিষ্ট্য রচনার প্রতি ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে তিনি শুধু 
রবীন্দ্রনাথ । 

রবীন্দ্রসাহিত্যর কোনো! একটি বিশেষ ধারাকেই শুধু শ্রেষ্ঠ বলে মেনে 
নিয়ে অপর ধারাগুলির ভালোমন্দের বিচার করা ছুঃসাধ্য। তবুও একথা 

স্বীকার করতে হবে যে, কবিতায়, গানে, ছোটগল্পে তিনি বৈচিজ্রোর যে রূপা- 

লেখ্য অঙ্কন করেছেন তার আর তুলনা নেই। বাঙলা-সাহিত্যে যথার্থ 

ছোটগল্প রবীন্দ্রনাথ থেকেই শুরু। সঙ্গীতক্ষেত্রেও তার সঙ্গীত রচনার 

মৌলিকতা অনস্বীকার্য । ভাব, ভাষা ও স্থরের ভ্রিবেণী-সঙ্গমে তার গানগুলি 

অপুর্ব মাধুর্ধে পরিপুর্ণ । রবীন্ত্নাথ প্রায় ছু'হাজারের মতো! গান রচনা 
করেছেন। বাঁঙ্লাদেশে নজরুল ইস্লাম ছাড়া আর কেউ এতগুলি গান 
রচনা করতে পেরেছেন বলে আমরা জানি না । এই গানগুলিতে ভগবদ্ গ্রীতি, 

মানবপ্রীতি, প্রকৃতিগ্রীতি সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে । অশেষের বূপমাধুরী 
ও তারই নিত্য আরতি তার গানের স্থুর লয় তানের মাঝে সার্থক হয়ে উঠেছে। 
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রবীন্দ্র-সাহিতোোর প্রথম পরিচয় পেলাম “বনফুল+, “কবি-কাহিনী+, 'ভগ্নহৃদয়ে? | 
তারপরে বিদ্যাপতি, গোবিন্দ দাসের অনুসরণে “ভাশ্ু সিংহ" ছল্মনামে পদাবলী 
রচনা করেন। 'বান্মীকি-প্রতিভাও” এই সময়ে রচিত হয়। এরপর থেকে 

শুরু হ'ল কাব্য রচনার পালা। আর সেইসঙ্গে উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প 
প্রভৃতি ত আছেই । সন্ধ্যাসঙ্গীত (১৮৮২ ), প্রভাতসঙ্গীত (১৮৮৩), কড়ি 

ও কোমল (১৮৮৬), মানসী (১৮৯০), সোনার তরী (১৮৯৪), চিত্র! 

(১৮৯৬), চৈতালী (১৮৯৬), কথা (১৯০*), কল্পনা (১৯০০ ), ক্ষণিকা 

(১৯০০), নৈবেছ্য (১৯০১), শিশু (১৯০৩), খেয়া (১৯০৬), গীতাঞ্জলি 
(১৯১), বলাক (১৯১৬), পলাতক (১৯১৮ ১, শিশু ভোলানাথ (১৯২২), 

পুরবী (১৯২৫), মনুয়। (১৯২৯), কণিকা, পরিশেষ (১৯৩২), পুনশ্চ 

( ১৯৩২), শেষ সপ্চক (১৯৩৫), পত্রপুট (১৯৩৬), শ্যামলী (১৯৩৬ ), ছবির 

ব্যাখ্যামূলক বিচিত্রিতা কাব্য (১৯৩৬), বীথিকা (১৯৩৫), প্রাস্তিক 
( ১৯৩৮), আকাশ প্রদীপ (১৯৩৮), সেঁজুতি (১৯৩৮), নবজাতক (১৯৪০), 

সানাই (১৯৪*), রোগশয্যায় (১৯৪ ), ও আরোগ্য (১৯৪১), জন্মদিন 

(১৯৪১), শেষলেখা (১৯৪১), স্ফুলিঙ্গ প্রভৃতি বিরাট কাবোর সমারোহ 

তার অন্ুভূতিশীল বিচিত্র মনের পরিচয়ই জ্ঞাপন করে। শেষের দিকে পুনশ্চ, 

শেষ সঞ্ধক, পঞত্ত্রপুট প্রভৃতি কয়েকটি গগ্য-কাব্য রচনা করেছিলেন। 

গীতাঞ্জলির ইংরাজীতে অনুবাদের পর রবীন্দ্রনাথ গগ্য-কবিতার রস সম্বন্ধে 

সচেতন হয়ে ওঠেন, তাঁর 'লিপিকার* রচনাগুলিকে গছ্য-কবিতা বলা যেতে 

পারে, যদিও তা দেখতে গছ্ের মতো1। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, “ছাপবার 

সময় বাকাগুলিকে পদ্যের মতো! খণ্ডিত করা হয়নি-_বোধ করি ভীরুতাই 
তার কারণ। গগছ্যকবিতা সম্বন্ধে তিনি আরও বলেন, 'গদ্ভকাব্যে অতি 

নিক্ূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পছ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে 

ষে একটি সসঙ্জ ও সলজ্জ অবগ্রঠন প্রথা! আছে তাও দূর করলে তবেই গন্ভের 

স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে । অসংকুচিত গম্য-রীতিতে 

কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব, এই আমার বিশ্বাস. 1, 

রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন যে এমন অনেক বিষয়বস্তু আছে যার ভাব 

গস্ভকবিতা ছাড়া অন্ত কোনে রীতিতে প্রকাশ পেত না। বাঙলা সাহিত্যে 

গন্ভকবিতা বিংশ শতাব্দী থেকেই সার্থক ভাবে দেখা দিয়েছে । 
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জীবনধর্মী কবিতা গদ্-রীতিতেই সার্থকভাবে প্রকাশ পেতে পারে। বাণ্তব 
রসবোধ সঙ্গীতের ধার! বেয়ে ততটা আসতে পারে না__-ফতটা সে আসে পদ্ের 
পথ ধরে। গগ্ভকবিতায় কোনো আকম্মিকত] নেই, বিস্ময় নেই । রবীন্দ্রনাথের 
মতে 'সে নাচেনা-সে চলে। সে সহজে চলে বলেই তার গতি সর্বত্র। 
সেই গতিভঙ্গী আবীধা। ভীড়ের ছোঁয়া বাচিয়ে পোশাকী শাড়ীর প্রাস্ত 
তুলে ধরা! আধ ঘোমটা-টানা সাবধান চাল তার নয় ।, 

অন্যদিকে বউঠাকুরানীর হাট (১২৯০ ), রাজধি (১২৯৩), চোখের বালি, 
নৌকাডুবি, গোরা, ঘরে বাইরে (১৯১৬), চতুরঙ্গ (১৯১৬), যোগাযোগ 
(১৯২৯), শেষের কবিতা (১৯২৯) প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করেছেন। 
এছাড়া রাজা ও রানী (১৮৮৯), বিসর্জন (১৮৯০ ), চিত্রাঙ্গদা (নাটাকাব্য 
-১৮৯২ ), রাজা, অচলায়তন, মুক্তধারা, রক্ত করবী প্রভৃতি বনু নাটক, প্রবন্ধ 
সমষ্টির সংকলন প্রাচীন সাহিত্য, আধুনিক সাহিতা, সাহিত্য, সাহিত্যের 
পথে, এবং গান ত আছেই। তা ছাড়া তিনি দক্ষ চিত্রশিল্পীও 
ছিলেন। 

প্রকৃতির কবি, শ্রেয়ের কবি ও মানবের কবি রবীন্দ্রনাথ তার কাব 

অজানা, অচেনার অভিসারে যাত্রা করেছেন। কখনও প্রকৃতির মাঝে, 
কখনও জীবনের মাঝে তিনি উপলব্ধি করেছেন তাঁর জীবনের অধিদেবতাকে। 

বনফুল” থেকে “শেষলেখা” পধন্ত রবীন্দ্র-কাব্যের যে প্রবাহ কাবাসমুদ্রে মিলিত 
হতে চলেছে তার মধ্যে আমরা একটি নিত্য-পরিবর্তনের ধারার ধারক ও 

বাহককে পাই। প্রতিদিনের প্রতিটি পরিবর্তনকে, তার বৈচিজ্ত্রাকে সেই নিত্য- 

চঞ্চল সদরের পিয়াসী প্রাণ স্বীকার করে নিয়েছে। এই পরিবর্তন শুধু চেতনার 
রঙ্গমঞ্চে রডীন পট-পরিবর্তন নয়__সমগ্র প্রকৃতি বিশ্ব ও মানবপ্রকৃতির 

পরিবর্তন--বিশ্ব ও জীবধর্মের পরিবর্তন। ইনিই আমাদের রবীন্দ্রনাথ। 

“নিঝরের স্বপ্রভঙ্গের' কবি হঠাৎ অন্থভব করেন-__- 

হৃদয় আর্জি মোর কেমনে গেল খুলি, 

জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি। 

এই কবিরই বুকে বেদনা জেগে ওঠে কি এক নতুনের জন্য । সে বেদনা, 
আকার প্রকার হীন তৃষ্চিহীন এক মহা আশা, 
প্রমাণের. অগোচর প্রত্যক্ষের বাহরেতে বাসা। 
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সেই বেদনা এই পৃথিবীর জন্য,_শেষ পর্বস্ত মধুময় ছ্যলোক ভূলোকের 

জন্য। মাটির পৃথিবীর কবি মাটির মাঝেই আপনাকে খুঁজে পান-_তাই 
তিনি বলেন “ছুটিব না শ্বর্গে আর মুক্তি খুঁজিবারে ।” 

চিত্রাপর্বে আমরা এক বিদ্রোহী কবিকে পেয়েছি । তিনি বলেন-_ 

ঘূর্ণযচক্র জনতা সংঘ, বন্ধনভীন মহা-আসঙ্গ 
তারি মাঝে আমি করিব ভঙ্গ, আপন গোপন স্বপনে । 

ক্ষত্র শাস্তি করিব তুচ্ছ, পড়িব নিযে, চড়িব উচ্চ, 
ধরিব ধুঅকেতৃর পুচ্ছ, বাহু বাড়াইব তপনে।-.. 
হাতে তুলি লব বিজয় বাছ্য, আমি অশান্ত, আমি অবাধ্য, 

যাহা কিছু আছে অতি-অসাধ্য, তাহারে ধরিব সবলে । 

আমি নির্মম, আমি নৃশংস, সবেতে বসাব নিজের অংশ, 

পরমুখ হতে করিয়। ভ্রংশ, তুলিব আপন কবলে। 

এই বিজ্রোহী “আমিটি পরের যুগের অনেক কবির মধ্যে আরও স্পষ্টভাবে 
আত্মপ্রকাশ করেছে। 

কবি যখনই ভূমার মধ্যে প্রাণের আরামের সন্ধান খুজে পান তখনই 

মাটির উপরে থেকেও যে “চিরদিন মোরে হাসাল কাদাল, চিরদিন দিল ফাকি? 

তাঁকেই খুঁজে বেড়ান। তখন মুক্তি-কাঁমনাই বড়ো হয়ে ওঠে । কিন্তু নিত্য- 
কালের নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের ম্বর্গলোক থেকে আবার মাটির বুকে নেমে 

আসতে হয়। বিশ্বপ্রকৃতির উন্মাদনার মাঝে নিজের খেয়ালখুসির 

'মত্ততাকে, নৃত্যপাগল নটরাজের তাগুবকে অন্থভব করেন। জড়সংস্কারে 

আবদ্ধ জীবনের ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যেতে চান উদার বিশ্বের উন্মুক্ততার 
মাঝে । তখন তার শুধু একমন্ত্র_ 

চাবনা পশ্চাতে মোরা মানিব না বন্ধন ক্রন্দন 

হেরিবন৷ দিক, * 

গণিবন৷ দিন ক্ষণ করিব ন! বিতর্ক বিচার 
উদ্ধাম পথিক। 

স্বপ্রাবেশকে তবুও তার কবিমন বারবার কামনা করেছে। কিন্তু এই 
কামনার ভিতরও উপনিষদের মন্ত্রটি ধ্বনিত হয়। কবি যখন বলেন-_ 
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মনেরে আজ কহ, যে 

ভালোমন্দ যাহাই আস্থক 

সতোরে লও সহজে 

তখন বুঝি জীবনে খগ্ততায় আছে ছুঃখ, একমাত্র অখণ্ড সত্যেই শাস্তি । 

আবার জীবাত্মা ও পরমাত্মা নিত্য আনাগোনায় বিশ্বের গতি-সতা ধরা 
দিচ্ছে । কোথাও কিছুই যেন একেবারে থামছেনা_ভাব হ'তে বূপে অবিরাম 

যাওয়৷ আসা” চলছে । কিন্তু এমনি করে নিত্য-নতৃনের পিয়াসীর জীবনেও 
অগ্রমেয়ের অনুসন্ধানের মাঝখানে নেমে এলো ক্লাস্তি। কিন্তু এ ক্লাস্তি অনেক 

খোজার ক্লাস্তি নয়। শুধু পুরানোর ক্লান্তি নিয়ে কবি আগামীর সজীবতার, 
নিরলসতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন । কারণ কার জন্য যে এই পথচলা তা 

কবি জেনেছেন_-তাই আজ হঠাৎ কিছু পাবার আশ! তিনি করেন না। 

কবির কাব্যধারার পট পরিবর্তন হ'ল । আমরা জানি, কবি যুগধর্ম ও যুগ- 
চিত্ত-নিরপেক্ষ নন। মানুষের মাঝে থেকে মানুষের স্থখছুঃখের জীবন বাদ 

দিয়ে সমাজ-নিরপেক্ষ হয়ে মানুষ থাকতে পারে না। যখন পৃথিবীময়্ অশাস্তি, 
যখন সমাজ-্জীবন-ক্ষেত্রে দুর্যোগ আসছে ঘনিয়ে, তাকে এড়িয়ে গিয়ে,পলাতক . 

মনোবৃত্তি নিয়ে শ্বধু ভাবতন্ময়তায় আপনাকে বিলীন করে রাখা রবীন্দ্রনাথের 
ধর্ম নয়। কি জাতীয় ক্ষেত্রে, কি আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বাস্তবকে 

অস্বীকার করেন নি। হয়ত তার সঙ্গে একেবারে একাত্ম হতে পারেন নি, 
কিন্তু যা সত্য, যা রব, ষ! মানুষের ধরাষ্োয়ার ভেতর তাকে স্বীকার করা ও 

ব্যবধানের বেদনাকে অকুগায় মেনে নেওয়। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের 

পরিচায়ক । ১৯১৪ সালের যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে পাপের যে বীভৎস রূপ তিনি 
দেখেছিলেন এবং তারও আগে পরাধীনতার যে বেদনা তার অস্তরকে আঘাত 

করেছিল-_-তাদের সম্মিলিত শক্তির দুঃখ-আবেগময় গ্রকাশ বলাঁক1 এবং তার 

পরের কাব্যগুলিতে । ঝিমিয়ে পড়া মনকে, বিভ্রান্ত যুবশক্তিকে একদিকে তিনি 
আহ্বান করেছেন, আবার তাদের দেখিয়ে দিচ্ছেন জীবনের গতিষ্ণুতাকে। 
গতির অখণ্ড প্রবাহে যৌবনের উদ্ৃপ্ড জয়গান ধ্বনিত হয়েছে তার 
বলাক। কাব্যে । বলাক কাব্যের প্রধান তত্ব গতিতত্ব। ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় 

বলাকা কাব্যকে বলেছেন “'গতিরাগের কাব্য*। বলাকায় তত্বজিজ্ঞাসাই 

বড়ে। নয়-_এখানে তত্ব-সঙ্গীত মহিমা কাব্য-সৌন্দর্য লাভ করেছে। আবার 
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মহাযুদ্ধের হানাহানি কবিকে পীড়িত করেছে । এই হ্বম্বময় আঘাত-সংঘাতময় 
জগতে আনন্দকে বহন করে আনতে হবে । কিন্তু তার জন্য দরকার প্রচণ্ড 

বিক্ষোভের । আগ্নেয়গিরি যদি না বেগে উঠে তাহলে জাতির কোনে' 

আশাই নেই পুরাতন আবর্জনার সংস্কারের । “বলাকা” কবিতাটিকে বলাকা 
কাবোর কেন্দ্রীয় কবিত! বল! যেতে পারে । এছাড়া 'ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ” 
“দুর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন”, 'যাত্রী” প্রভৃতি কবিতাগুলিতে সমসাময়িক 
সামাজিক ও আস্তর্জাতিক ছুর্ধোগের বিরুদ্ধে জয়শঙ্খনাদ শোন যায় । 

'বলাক1' থেকে “শেষ লেখা” পর্যন্ত কাব্যে ভাববৈচিস্রাকে নানারূপে নানাভাবে 

দেখতে পেয়েছি। কোথাও শিশুমনের রহস্যের মধ্যে কবির দৃষ্টি, কোথাও 

শৃঙ্খলহীন যৌবনের দ্দিনকে কবি জীবনের মাঝে আবার ফিরে পেতে চান, 
কোথাও নিছক রোমান্টিক গীতিচচ্ছাস। 

মাঝে মাঝে জীবনের অতৃপ্থি, অপুর্ণতা কবির মনকে আলোড়িত করলেও 

সে ক্ষোভ বেশীক্ষণ কবির থাকে না, তাই তিনি বলে ওঠেন-_ 

ধন্য এ জীবন মোর-_ 

এই বাণী গাব আমি, প্রভাতে প্রথম-জাগা-পাখী 
যে স্থরে ঘোষণা করে-_আপনাতে আনন্দ আপন । 

কবির শেষ জীবনের কাবাগুলি যেমন (87)50215061)08] ও 100120917- 

&07৮-এর ভাব দেখ! দিয়েছে তেমনি রাষ্ট্র ও সভ্যতার বীভৎস বর্বরতার 
বিরুদ্ধেও কবিচিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে । 

উপর আকাশে সাজানে। তড়িৎ আলেো। 

নিয়ে নিবিড় অতি বর্বর কালো 

ভূমি গর্ভের রাতে 

ক্ষুধাতৃর আর ভূরিভোজীদের 
নিদারুণ সংঘাতে 

ব্যাঞ্ধ হয়েছে পাপের ুর্দহন 

সভ্যনামিক পাতালে যেথায় 

জমছে লু:টর ধন। 

এই সভাতার বিরুঞ্ছে কবির শুধু ষেনালিশ তা নয়, কবি তাকে একে- 

বারে মুছে দিতে চান ইতিহাসের পাতা থেকে । উনবিংশ ও বিংশ শতকের 
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এই বিম্ময়কর বিরাট কাব্য প্রবাহে যদিও আমরা নান। বৈচিত্র্যকে দেখতে 
পেলুম তবুও কবির মনে হয়__ 

আমার কবিতা জানি আমি, 

গেলেও বিচিন্ত্র পথে হয় নাই সে সর্বজ্রগামী। 

তাই আগামী দিনের সর্বহারার কবির উদ্দে্টে কাব্যের সার্থক পরিণামের 
কামন। প্রকাশ করে তার নমস্কার জানিয়েছেন । তার কাব্যে বিরাট বৈচিত্রের 

এই বিপুল সমারোহ সত্বেও তার সঙ্গে সঙ্গে এই আত্মসমালোচনা 
শুধু রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব | 

রবীন্দ্রনাথের নাটকের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। রঙ্গমঞ্জের দিক 

থেকে এবং নাটকের আঙ্গিকের দ্রিক থেকে তা৷ ক্রটিহীন না হলেও কবির 

বক্তব্য বিষয়ের অবতারণ! ও তার বিশ্লেষণের মধুর ব্যঞনা নাটকগুলিকে 

অপুর্বতা দান করেছে । তত্ব যেখানে প্রধান হয়ে উঠেছে সেখানে নাটকের 
কাব্যময়ত৷ হয়ত তার গতিকে ধীর স্থির করে এনেছে, কিন্তু সর্বত্র একটা 
হৃদয়াবেগ, কবিপ্রাণতা আমরা লক্ষ্য করি। “রাজা ও রাণী” ও 'বিসর্জন' প্রভৃতি 

নাটকে প্রেমের দুর্বল আত্মকেন্দ্রিকতার বিষাদময় পরিণতি বা! ট্রাজেডি এবং 

অন্যদিকে অন্ধ সংস্কার ও ভ্রান্ত কর্তব্াযবোধের সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির সংঘাতের ব্যর্থ 

করুণ দিক প্রকাশ পেয়েছে । পরের দিকে 'মুক্তধার।', “রক্তকরবী” প্রভৃতি 

নাটকে যন্ত্রের দানবীয় শক্তি এবং মানবীয় সৌকুমার্ধের, প্রেমের সংঘাতের 
রূপটি কবি সার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন। “ডাকঘর' প্রভৃতিতে সংস্কারের 

গণ্তীতে আবদ্ধ মনের মুক্তির কামন]। ফুটে উঠেছে। শেষোক্ত নাটকগুলিকে 
সাংকেতিক নাটক বলা যায়। তবে “রাজা” নাটকথানিকে রূপক নাটক বলাই 

শ্রেয়। ভাকঘরও প্রায় তাই। আদশের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের ছন্ব-সংঘাত রবীন্দ্র- 

নাটকের এক বিশেষ লক্ষণ। এই বৈশিষ্ট্য তার উপন্তাসেও দেখা দিয়েছে । 

. রন্বীন্দ্রনাথের উপন্যাসে হৃদয়্ঃবেগই মুখ্য হয়ে উঠেছে, পরস্পর অন্ভূতি- 
পার্থক্যে ট্রাজেডি অথবা বস্তু ও ভাবের দ্বন্ব-সংঘাতোত্তর মিলন--অর্থাৎ 

মুখ্যত ভাবমম়ত। কবির উপন্তাসকে কাব্যময় ক'রে তুলেছে । রাজধি, বউ- 

ঠাকুরাণীর হাট প্রভৃতি ইতিহাসাশ্রিত উপন্তাসেও ব্যক্তিজীবনের অন্ত- 
ধিক্ষোভই প্রাধান্ত পেয়েছে । “চোখের বালি” “নৌকাডুবি” 'গোরা” প্রভৃতিতে 
সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির হবন্থ ভাব প্রকাশ পেয়েছে । “ঘরে বাইরে” থেকে শেষের 
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কবিতা পর্ধস্ত যদ্দিও কিছুটা বাস্তব বিষুখী তবুও সেখানে সামাজিক মনের 

তাত্বিক ও হৃদয়াবেগের জিজ্ঞাসাই প্রবল। রাজনীতির পটভভূমিকায় চার 

অধ্যায়েও অন্ত-এলার হৃদয়ছন্থ ও ব্যর্থতার রূপ দেখতে পাই। 

আত্মকথা, সমালোচনা, ভ্রমণ কাহিনী, ও অন্ঠান্ত প্রবন্ধ সাহিত্যেও আমরা 

যে রবীন্দ্রনাথকে পাই তিনি সেই কবি রবীন্দ্রনাথই | তার সুক্্স সমালোচকের 
দৃষ্টি, তত্জিজ্ঞান্থ ও দার্শনিকের মন কাব্যপথ বেয়ে চলেছে। তার “আধুনিক 

লাহিত্য* “প্রাচীন সাহিত্য” "সাহিত্যের শ্বরূপ* প্রভৃতি সাহিত্য-আলোচনা,-_ 

রাশিয়ার চিঠি” “জীবন স্থতি" প্রভৃতি সহাচ্ভূতিপুর্ণ দরদী রচনায়, ব্যঙ্গ 
কৌতুকে, বিচিত্র প্রবন্ধের মতো খেয়ালখুসির রঙিন আলপনায়, “লিপিকার' 
মতো গগ্য কাব্যে কবির কাবাস্থষ্টি প্রেরণার মর্মা্ভূতি প্রতি পংক্তিতে 

প্রকাশ পেয়েছে । উত্তর কালের সমালোচন। সাহিত্যে নান! সার্থক 

মমালোচনার নিদর্শন দেখা! গেলেও ঠিক এ ধরণের সমালোচনা আর দেখা 

যায় নাই। চিঠিপত্রও যে সাহিত্য-রসসিক্ত হয়ে উঠতে পারে তার উজ্জল 
ৃষ্টাস্ত তার “ছিন্ন পত্র", “ভাম্থ সিংহের পত্রাবলী” প্রভৃতি । 

শিশু”, "শিশু ভোলানাথ” ছাড়া তিনি “ছড়া” 'খাপছাড়া» 'প্রহাসিনী, 
প্রভৃতি লঘু হাস্যরসের কাব্য রচনা করেছিলেন । ন্বত:স্কৃর্ত এই কবিতাগুলি 
সহজেই শুধু শিশুমন নয়, বয়স্কদের মনও আকুষ্ট করে। 

তাই বলি কাব্য, সঙ্গীত, নাটক, উপন্তা, ছোট গল্প, প্রবন্ধ, রস রচনায় 

রবীন্দ্রনাথের দান অপরিসীম । বিশ্ব সংস্কৃতির দরবারে বাউ্লার তথা 

সমগ্র ভারতের পরিচয় রবীন্দ্রনাথই বহন করে নিয়ে গেছেন । রবীন্দ্র- 
সাহিত্যের ভাবধার! শুধু ভাবতন্ময়তা পুষ্টই নয়__সেখাঁনে মান্ষের স্থখ দুঃখ 

বেদনাবোধ, নিপীড়নের বিরুদ্ধে লাঞ্িত নিপীড়িত মানুষের বজ্নাদ, নিষ্ষিয় ও 

নির্জাব প্রাণের মধ্যে চলার উচ্ছল ছন্দের স্ুরধ্বনিও শোনা যায়। সেখানে 
তিনি একাস্তভাবে মাটির মানুষের কবি কিন্তু যেখানে অতীক্দ্রিয়, 
অনির্বচনীয়, অপ্রমেয়ের জিজ্ঞাসা জেগে উঠেছে সেখানে তিনি সীমা থেকে 
অসীমের উদ্দেস্টে ভাবের উধ্বলোকে চলে গেছেন। 'শাস্তিনিকেতনের, 

মধুর রচনাগুলির মধ্যে মানবচিত্তের 'অরূপ-সন্কানী দৃষ্টির পরিচয় পাই। 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের জীবন-দর্শনের ত্বরূপ ও পার্থক্য তার অনেক 

কচনায় প্রকাশ পেয়েছে । উনবিংশ শতাব্ী থেকে তার তিরোভাৰ কাল পরধস্ত 
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রবীন্র-সাহিত্য-ধারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পটপরিবর্তনের ভেতর 
দিয়ে নব নব বূপে প্রকাশ পেয়েছে । পৃথিবীর কোন মানুষের কোনো! 
দুঃখ তার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। কোনো মহত্বম প্রচেষ্টাও তার অভিনন্দন থেকে 
বঞ্চিত হয় নি। যুদ্ধের বীভৎ্সতা, অগণিত নরনারী শিশুদের মরন 
আর্তনাদ__ঘরহারার ঘরবীধার একাস্তিক প্রয়াসের সার্থকতা কবির চিত্তকে 
ছুথে বেদনায় ও আনন্দে উদ্বেলিত করেছে। 'ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের 
নিদারুণ সংঘাতে নতুন জীবন ও নতুন আলো দেখা দেবে_কবির এই দৃঢ় 
বিশ্বাস আছে। বীরের রক্তশ্রোত, মাতার অশ্রধারা কখনও ব্যর্থ হবে নাঁ_ 
এও কবি নিশ্চিতভাবে জানেন। আবার কবি নৃতনের আভাস পান সত্যুঘাতী 
যুদ্ধের ভিতর-_ 

দামামা এ বাজে 

দিন বদলের পাল1 এলো! 

ঝোড়ো যুগের মাঝে । 

১৯৩২ সালে বিশ্বযুদ্ধের পুর্বে একটা পরিবর্তনকে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন-_ 

যুগাস্ত এল বুঝলাম অন্ুমানে 

অশান্তি আজ উদ্যত বাজ কোথাও না বাধা মানে, 

আর স্বপ্রবিধুর কবিমনের গীতি উচ্ছাসত আছেই । কবি যখন বলেন-_ 

আমি যে রূপের পল্মে করেছি অরূপ মধু পান; 

দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সঙ্ধান 

অনস্ত মৌনের বাণী শুনেছি অস্তরে 
দেখেছি জ্যোতির পথ শূন্তময় আধার প্রান্তরে". 

অথবা, 

চৈত্রের আকাশ তচল নীলিমার লাবণ্য মিলালো 

আশ্বিনের আলো. 

বাঁজালে! সোনার ধানে ছুটির সানাই 

চলেছে মন্থর তরী নিরুদ্দেশ হ্বপ্রেতে বোঝাই-_ 
তখন অম্বতের পু রবীন্দ্রনাথের সুদূর-প্রসারী, ব্যাপক ও মধুর দৃষ্টিভঙ্গী 

অনির্বচনীয় মাধুর্বই আমাদের কাছে ধরা দেয়। 



৪৪৮. বাঙলা সাহিত্য পরিক্রম! 

যথার্থ সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন “মানুষ সামনের দিকে যেমন 
অগ্রসরণ করে তেমনি অনুসরণ করে পিছনের ॥» নইলে তার চলাই হয় ন]। 

পিছনহারা সাহিত্য বলে যদি কিছু থাকে সে কবন্ধ, সে অস্বাভাবিক ।, 
সাহিতা যদ্দি কালকে অতিক্রম ক'রে কালজয়ী হতে পারে তবেই সে যথার্থ 

আধুনিক সাহিত্য। গতিধর্মপ্রধান রবীন্দ্রকাব্য কোথাও মজাপুকুরের ইতিহাস 
রচনা করেনি । রবীন্দ্র কাব্য গীতিধম্া একথা অস্বীকার করব না-_কিন্ত তার 

গতিধর্মও অনশ্বীকার্ধ। কবির সাহিত্যে অতীতের মহিমা, বর্তমানের বাসনা 
এবং ভবিষ্যতের প্রত্যাশা! একই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে । 

রবীন্দ্র কাব্যে মানব জীবনের প্রাধান্থও আছে, আবার বিশ্বমানবতার 

অকুষ্ঠিত শ্বীকতিও রয়েছে৷ মৃত্যু সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে মত তা' প্রাচীন 

ভারতের উপনিষদের মত। কবি জীবন ও মৃত্যুকে স্বতন্ত্র করে দেখেন ন1। 
তাঁর মতে মৃত্যু জীবনের অবসান নয়_-তার শেষ সার্থকপরিচয়। কবি 
মৃত্যুকে সম্বোধন করে বলছেন-__ 

ওগেো। আমার জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা, 

মরণ ওগে। মরণ তূমি কও আমারে কথা। 

রবীন্দ্র কাব্যে প্রেম দেহের সীমানা অতিক্রম বৈদেহীবূপ লাভ করেছে। 

প্রেমের মৃত্যুঞ্জয় বলিষ্ঠ রূপকে তিনি দেখেছেন এবং আমাদেরও “মহুয়া” প্রভৃতি 

কাব্যের ভেতর দিয়ে সেই বূপকে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। 

রবীন্দ্রনাথ শক্তির বীভৎসতাকে নিন্দা করেন। ম্বার্থোন্ধত অবিচারের 
বিরুদ্ধে তিনি জানান প্রতিবাদ । রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর কবি। মানুষকে 

ভালোবাসা তার সাহিত্য-সাধনার মূল কথা । “পরিশেষে” তিনি বললেন-_ 

দুর করি সব কর্ম, সব তর্ক, সকল সন্দেহ, 
সব খ্যাতি, সকল ছুরাশা, 

বলে যাবো, আমি যাই, রেখে যাই মোর ভালোবাসা ।” . 
এই পৃথিবীতে এসে আমর!|.বার বার ছুজ্ঞেয় যা, অপ্রমেয় যা তাকে খুঁজে 

বেরিয়েছি__কিস্ত যাবার দিন ঘনিয়ে আসে তবুও তার সন্ধান মেলে না_-তাই 
প্রশ্ন শুধু জীবনে প্রশ্ন হয়েই রইল । এই বিরাট বিশ্বের অনেকখানিই আমাদের 

সামনে প্রকাশ পায় না। নিত্য যায না-জান1__তা না-জানাই রয়ে গেল-_ 
কবি বলছেন-_ 
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প্রথম দিনের স্থ্ধ 

প্রশ্ন করেছিল সত্বার নূতন আবির্ভাবে 

কে তুমি 

মেলেনি উত্তর। 

দিবসের শেষ ক্ুর্ধ প্রশ্ন করে 

কে তৃুমি-__ 

পেলন। উত্তর। 

নিতাযকালের মানুষের প্রশ্ন __নিতাকাল নিরুত্তরই কি থাকবে! 

নিজের দেশ ও জাতিকে এতটা আপনার মনে করে ভালোবাসা--তার 

শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতির জন্য এমন করে ভাবা যে কতখানি--তার সার্থক 

পরিচয় পাই তখনই-_ষখন দেখি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ শিশুদের জন্য সহজপাঠ্য 
ছোট ছোট বই রচনা করেছেন। আজ বাঙালী বিশ্ব দরবারে নিজের যে 

পরিচয় বহন করে নেবে, নিজের যে গৌরব প্রকাশ করবে সে পরিচয়ের 
গৌরব রবীন্দ্রনাথের । বাঙলার সংস্কৃতির যদি কোনে নামকরণ করা প্রয়োজন 
হয় ত তাঁর উপযুক্ত নাম হচ্ছে “রবীন্দ্রনাথ? । 

দেশের প্রতি গভীর ভালোবাস রবীন্দ্রনাথকে দেশ ও জাতি সম্বন্ধে সর্বদা 

সচেতন করে রেখেছিল । তবে রাজনীতির নামে হট্টগোলকে তিনি পছন্দ 

করতেন না। দেশের দরিদ্র মান্ছষের দুঃখ তার প্রাণে বড়ই বেজেছিল। 

তিনি এই ছুঃখ দেখে বললেন-__ 

বড়ো দুঃখ, বড়ো বাথা, সম্মুখেতে কষ্টের সংসার 

বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষৃত্র, বন্ধ অন্ধকার । 

তাই এদের জগ্য-_ ৃ 

অল্প চাই, প্রাণ চাই, আলো৷ চাই, চাই মুক্ত বায়ু, 
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জবল পরমাযু, 

সাহসবিস্তৃত বক্ষপট । 

এই উদ্দার ব্যথিত দৃষ্টিভঙ্গী কবি জীবনের সায়াছ্েও তার প্রথরতা হারায়নি | 

সেদিনেও তিনি বলেছেন-__ 

২৯ 



৪৫০ বাউল! সাহিত্য পরিক্রমা 

“অভ্রভেদি এশ্ব্ধের চুর্ণাকৃত পতনের কালে, 
দরিদ্রের জীর্ণদশ। বাসা তার বাধিবে কঙ্কালে। 

পৃথিবীময় ষে অশাস্তি যুদ্ধের বীভৎসতার ভিতর দিয়ে দেখা দিয়েছিল তার 

সম্বন্ধে মাচুষকে সতর্ক করে দিয়ে পৃথিবীর কল্যাণ প্রার্থনা করে আগামী দিনের 
কবির জন্তে তিনি বললেন-_ 

“আজ হেরো, পশ্চিম দিগন্তে হোথা 

ঝঞ্ধা মেঘে উঠে ওই বজ্রের ঝঞ্চনা__ 

ধূলিবাষ্প-আবর্তের আবিল আকাশে, 

দিন বুঝি হ'ল অবসান । 

পশুর! উঠিল গঞ্জি ছিল যারা গোপন গহুবরে-__ 

নখে নখে ছিন্ন করিতেছে তার! 

অঙ্গনের বহুমূল্য আম্তরণ, 

ধূলিরে করিছে অবারিত । 

এসো তুমি যুগাস্তের কবি, 
আত্ম অবমাননার আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে 

ওই চির নিপীড়িতা মানবীর কাছে, 

ওই অবমানিতার দ্বারে 
ক্ষমা ভিক্ষা করো । 

হোক তাহা তব সভ্যতার 

হিংশ্র প্রলাপের মাঝে শেষ পুণ্যবাণী |, 

তিনি জানতেন-__- 

দানবের মৃঢ় অপব্যয় 

গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিহাসে শাশ্বত অধ্যায়। 

এক সময়ে বলা হ'ত যে মহাযুদ্ধের পর থেকে ষে নতুন ভাবাদর্শ মানুষের 

মাঝে দেখা দিয়েছে তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের যোগ কম। এই 
অভিযোগকারীর! যে হট্টগোলের আদর্শকে বড়ো ক'রে দেখতেন রবীন্দ্রনাথ 

তার সম্বন্ধে বলেছিলেন “বাস্তবের সেই হট্টগোলের মধ্যে পড়লে কবির কাব্য 

হাটের কাব্য হবে| আদর্শ সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, “বড়ো 

সাহিত্যের একটা গুণ হচ্ছে অপুর্বতা, ওরিজিন্তালিটি। সাহিত্য যখন অক্রাস্ত 
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শক্তিমান থাকে তখন সে চিরন্তনকেই নৃতন ক'রে প্রকাশ করতে পারে ।” 
এই অক্লান্ত শক্তিমত্তা ও গতিবেগ রবীন্ত্রসাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ৷ 

ল্রবীন্দ্রমুগেন্র পল্পলবতী লেহখকগণ 

রবীন্দ্রনাথের শিষ্তকল্প ও সমসাময়িকদের মধো স্ুধীন্্নাথ ঠাকুর ও 

বলেন্ত্রনাথ ঠাকুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । স্ধীন্দ্রনাথ “সাধনার, 

সম্পাদক ছিলেন। “বালক” পত্রিকায় তিনি প্রথম লেখা শুরু করেন। 

বলেন্দ্রনাথও “বালক” পত্রিকায় প্রথম লিখতে থাকেন। গছ্যে ও পদছ্ে 

বলেন্দ্রনাথের দান বেশি না হলেও এই ক্ষণজন্মা সাহিত্যিক অল্পদিনের মধ্যে 

বথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছিলেন । বলেন্দ্রনাথের গগ্যরীতির প্রাঞ্জলতা এবং 

ভাবপ্রকাশের সহজ ভঙ্গি সে-যুগের কম লেখকদের মধোই পাওয়! যাঁয়। 

বাঙলা ছোট গল্প রবীন্দ্রনাথের লেখনীতেই প্রথম সার্থকভাবে প্রকাশ লাভ 

করে। তাঁর আগে সার্থক এবং মৌলিক ছোট গল্প পাওয়া যায় না। জোর 
করে যতই যে নজির টেনে দেখান না কেন, রবীন্ত্রনাথকেই প্রথম ছোট গল্প 
রচয়িতা বলে স্বীকার করে নিতে হয় । এই ছোট গল্প রচনায় তার পরই 

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগা । প্রভাতকুষারের রচনার 
বৈশিষ্ট্য হল মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তব দ্রিকের নান! সমস্যার রূপাঙ্কনে । তিনি 

কয়েকখানি উপন্যাসও রচন1| করেছিলেন । অন্যান্য গল্প লেখকদের মধ স্বরেন্দ- 

নাথ মজুমদার, স্থুরেশচন্্র সমাজপতি, দীনেন্দ্রকুমার রায়, মণিলাল গঙ্গোপাধায়, 

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্্রমোহন মুখোপাধ্যায়, 
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ইন্দিরা দেবী, অন্তরূপ! দেবী 
নিরুপম! দেবী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | পরের দ্রিকে মণীন্দ্ 
লাল বস্, গোৌকুল নাগ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপার্পায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, 

অন্নদাশক্কর রায়, প্রেমেন্্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমীর সেনগুপ্ন, বুদ্ধদেব বস্থ, তারাশঙ্কর 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, শরদিন্দু 

বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, প্রবোধ সান্যাল, মনোজ বন্থ, সরোঙ্গ রায়চৌধুরী, 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যার, সন্তোষ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, রমেশচন্দ্র সেন, স্থশীল 

জানা প্রভৃতি সামাজিক, পারিবারিক এবং ব্যক্তি-জীবনের নানা সমস্ত! নিয়ে 
বিশ্তদ্ধ রোমান্টিক অথবা বাস্তব-প্রধান ছোট গল্প রচনা! করেছেন। উল্লিখিত 
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লেখকদের প্রায় প্রত্যেকেরই অস্তঃ ঢ" চারটি গল্প বিখ্যাত গল্প হিসাবে ছোট 

গল্প সাহিত্যে নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে পারে | হাসির গল্পে কেদারনাথ 

বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজশেখর বস্থ (পরশুরাম ), বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শিবরাম 

চক্রবর্তীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

ছোট গল্লের মধ্যে একটি জীবন বা কয়েকটি জীবনের কোনো একটি 

ঘটনাকে ক্ষুত্র পরিসরের মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা! লক্ষিত হয় । খুব বিশদভাবে 
বিশ্লেষণ করে যাবার অবকাশ এখানে কম । মনের ওপর একটি ধাক্কা দিয়ে 

হঠাৎ যেন মাঝপথে থেমে যায় । বাঙল। ছোট গল্পে এই আকম্মিকতা খুব বেশি 
লক্ষিত হয় না । তবুও সার্থক ছোট গল্পেরও বাওলায় আজ অভাব নেই। 

রবীন্দ্র-যুগের আর একজন উল্লেখযোগা সাহিত্যিক ছিলেন প্রমথ চৌধুরী । 
ইনি “বীরবল” এই ছদ্মনামে লিখতেন। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় শ্লেষাত্মক 

রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন । সাহিত্যে মাঁজিত কথা ভাষার প্রয়োগ, বিদ্রপাত্মক 

ভঙ্গি, বক্তব্য বিষয়ের সহজ ও সরস প্রকাশ ছিল তার রচনার বিশেষত্ব । তার 

রচনার ভাষারীতির ভেতর দিয়ে আমরা মাজিত কথ্য ভাষাকে সাহিত্যের 
ভাষা হিসাবে পেয়েছি । তীর ভাষারীতি রবীন্দ্রনাথকে খুবই আকুষ্ট করেছিল । 

চৌধুরী মহাশয়ের ভাবের প্রকাশভঙ্গি ছিল অনবদ্য । তিনি নিজেই বলেছেন, 
“লোকে যাকে বীরবলী ঢঙ্ বলে, সে ক্রিয়াপদের হৃম্বদীর্ঘতার উপর নির্ভর করে 
না। ও হচ্ছে রচনার একটি বিশেষ ভঙ্গি। আমরা এখানে তার রচনার 

কিছুটা উদ্ধত করছি-_বসস্ত, বন্ধিমের রজনীর মত, ধীরে ধীরে অতি ধীরে 
ফুলের ডাল। হাতে করে, দেশের হৃদয় মন্দিরে এসে প্রবেশ করে । তার চরণ- 

স্পর্শে ধরণীর মুখে, শব সাধকের স্তায়, প্রথম বর্ণ দেখা দেয়। তার পরে জর 

কম্পিত হয়, তারপরে চক্ষু উন্মিলিত হয়, তারপর তার নিঃশ্বাস পড়ে, তারপর 

তার সর্বাঙ্গ শিহরিত হয়ে ওঠে ।"--ইংরেজেরা বলেন কে কার সঙ্গ রাখে, তার 

থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। বসন্তের সখা মদন, আর বর্ধার সখা? পব্ন- 

নন্দন নন, কিন্তু তার বাবা। এক লম্ফে আমাদের অশোক বনে উত্তীর্ণ 

হ'য়ে ফুল ছোড়েন, ভাল ভাঙেন, গাছ ওপড়ান, আমাদের সোনার লঙ্কা 

একদিনে লণ্ডভণ্ড করে দেন এবং যে স্র্য আমাদের ঘরে বাধা রয়েছে তাকে 

বগলদাবা করেন।' বক্তব্য বিষয়কে কেমন লঘু করে তিনি বলতে চেষ্টা 

করতেন তা এই সামান্য অংশ থেকেই বোঝা যায়। “সবুজ পত্র” পত্রিকাখানি 
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তার অক্ষয় কীত্তি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্রিকাখানির ঘনিষ্ট যোগ ছিল। 

অন্যান্য ধারা সবুজপত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তাদের মধো কবি সতোব্রনাথ 

দত্ত, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, নলিনী গুপ, স্বরেশচন্ত্র চক্রবতীর নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগা । "বীরবলী” রীতিতে সাহিভ্য রচনা করে ধারা খাতি লাভ 

করেছেন তাদের মধ্যে অতুলচন্ছ গুপ্ত, এস. ওয়াজেদ আলী, অন্রদাশঙ্কর রায়, 

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রান | 

প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের “বীরবলের হালখাতা, “চার ইয়ারী কথা, 
'রায়তের কথা” সনেট কব্তীপগ্ুলি এবং সাহিতা-বিষয়ক প্রবন্ধগুণি তাকে 

বাঙলা সাহিত্যে স্থার়ী আসন দান করেছে । তবে রচনাব বুদ্ধিদীপ্ত প্রথরতা 
সবার পক্ষে সহজ হয়ে উঠতে পারেনি । শিক্ষিত মনের কাছেই তার রচনার 

আবেদন সীমাবদ্ধ। কারণ তার আপাত-বিরোন্নী নাঞ্চয প্রশন্নোগ এবং গ্লেষের 
ব্যবহার সবার কাছে সহজবোধ্য নয় । 

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় বাঙ্পার সাভিতাক ও সাহিতা-রসিক সমাজে 

তার রচিত “কাব্য জিজ্ঞাসার" জন্য সমধিক পরিচিত | তাব অনেক প্রবন্ধ এখনও 

নান। পত্রিকায় ছড়িয়ে থাকলেও এই একখানি গ্রন্থঠ তার ম্থগভীর রসজ্ঞানের 

পরিচিতি জ্ঞাপন করে। এস. ওয়াছেদ মালীদাতেবও সবস রচনার জন্য 

বাঙলা! সাহিতো স্থারী আসন লাভ করেছেন। অন্দাশঙ্কর প্রপন্তাসিক 

হিসাবেই বিশেষ পরিচিত । ধুরজটি প্রসাদ উপগ্ঠাস ৭ প্রবন্ধ রচনা করে যথেষ্ট 

খ্যাতি লাভ করেছেন । সাহিত্য ও সঙ্গীত নিয়ে তার অনেক মৌলিক রচনা 

প্রকাশিত হয়েছে । 

বাঙলা প্রলক্ধ সাহিত্য 

উপন্যাস, ছোট গল্প প্রভৃতির মতো বাঙ্ল। প্রবন্ব-সাহিত্যও উনবিংশ 

শতাব্দী থেকেই প্রকাশ পেতে থাকে । মহাত্মা রামমোহন রায় থেকে আরম 

করে আধুনিক কাল পধন্ত অনেক প্রবন্ধ রচিত হয়েছে । উনবিংশ শতাব্দীর 

ংবাদপত্রগুলি এই সাহিত্যধারার উতকর্মের জন্য অনেকখানি দাবি করতে 

পারে। বাঙলা সাহিত্যে বিভিন্ন তত্ববিষয় নিঘ্মে আলোচনা, পুস্তক 
সমালোচনা প্রভৃতিকে এই প্রবন্ধ-সাহিত্যের পধায়ে ফেল যায়। ইংরেজী 

5558, (68615, 0195616801072, 015000159, ০1160151500 প্রভৃতি শব্গুলি 



৪৫৪ বাঙ্ল! সাহিত্য পরিক্রম! 

বাঙলা প্রবন্ধ সাহিত্যের রূপ ও রীতিবিরদ্ধ নয়। বাঙ্লা-সাঁহত্যে যে সব 
প্রবন্ধ, সমালোচন। প্রভৃতি পাচ্ছি তার একটা রূপ দেখেছি মহাত্মা রামমোহনের 
রচনায় । তারপর অক্ষয়কুমার দত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, 

বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির রচনায় তা আরও সার্থক হয়ে ওঠে । “বিবিধার্থ সংগ্রহ» 

বেঙ্গ-দর্শন? প্রবন্ধ-সাহিত্যকে একটি বলিষ্ঠ রূপ দান করে । শেষ পর্যস্ত রবীন্দ্রনাথে 
এসে আমরা মৌলিক প্রবন্ধ রচনার সার্থক নিদর্শন পেলাম । তীর “সাহিত্য” 

“সাহিত্যের পথে”, প্রাচীন সাহিত্য”, “লোক-সাহিত্য*, “আধুনিক সাহিত্য” 
“সাহিত্যের স্বরূপ" প্রভৃতি এ ধরণের রচনার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত । 

রবীন্দ্রনাথের সময়ে এবং পরে ধারা সার্থক প্রবন্ধ সাহিত্য রচনা! করেছেন 
তাদের মধ্যে রামেন্দ্র্থন্দর ত্রিবেদী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শশাঙ্কমোহন সেন প্রভৃতির 

নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । পরের দিকে ডাঃ স্থরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, 

মোহিতলাল মজুমদার, ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, ডাঃ শশিভৃষণ 

দাশগুপ্ত, ডাঃ আশ্ততোষ ভট্টাচার্য প্রভৃতির রচনার ভেতর দিয়ে প্রবন্ধ ও সমালোচনা 
সাহিত্যের স্ুষ্ ও সাবলীল প্রকাশ লক্ষিত হয়। বর্তমান কালে নানাবিধ 
বিষয়ের আলোচনা ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রবন্ধ-সাহিত্যের আরও উৎকর্ষ 

সাধিত হচ্ছে। তবে এটা ঠিক যে বাঙ্ল৷ সাহিত্যে এখনও সার্থক প্রবন্ধ- 

সাহিত্য গড়ে ওঠার যথেষ্ট অবকাশ আছে । 

লাঙল! শ্শিশু-াহিত্য 

রূপকথ। ও উপকথার গল্প থেকে বুঝতে পারি যে প্রাচীন কাল থেকেই নানা 
দেশে শিশুমনের উপযোগী গল্প রচিত হচ্ছিল। শিশুমন স্বভাবতই কল্পনা- 
প্রবণ। সে সম্ভব অসম্ভব সীমানা ছাড়িয়ে তেপাস্তরের মাঠ পেরিয়ে স্বপ্রলোকের 
চাবি হাতে ছুটে যায় নিম্তন্ধ নিথর রাজপুরীতে ঘুমন্ত রাজকন্যার ঘুম ভাঙাতে । 
কল্পলোকের দৈত্যদীনব রাক্ষসের সঙ্গে তার লড়াই। এই পৃথিবীতে আবির্ভৃত 
হয়েই তার মনে জাগে বিস্ময় । এই পৃথিবীর আলো! অন্ধকার তার নানা রহস্য 
তাকে অভিভূত করে। নানা প্রশ্ন ভিড় করে তার মনের আউিনায়। এরই 

জবাব দেয় শিশু-সাহিত্য। শুধু ষে শিশুমনের প্রশ্নের জবাব দেয় তা নয়, 
তাকে গড়ে তোলার ভারও নিতে হয় এই সাহিত্যকে । যে শিশুর মধ্যে 

আগামী দিনের নাগরিকের সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে তাকে ধারে ধীরে উপযুক্ত 



বাঙলার অন্যান্য কবিগণ ৪৫৫ 

করে গড়ে তোলার দায়িত্ব রয়েছে । এই দায়িত্বও শিশু-সাহিত্যকে পালন 
করতে হয়। কাজেই সার্থক শিশু-সাহিত্য গড়ে তোলা কঠিন ব্যাপার । 

পাশ্চাত্যদেশের ঈশপের গল্প, গ্রীম ও আ্যাগ্ডারসনের রূপকথা তাদের 
দেশের শিশুদের শুধু নয়, সারা বিশ্বের শিশ্তদের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার 
করেছে । আমাদের দেশেও হিতোপদেশের গল্প, কথাসরিংসাগর, বৌদ্ধ 
জাতকের গল্প, রূপকথার গল্পও শিশুমনের খোরাক জুটিয়েছে। আজও সে-সব 

গল্প পুরানো হয়নি । 

বাঙলা দেশে উনবিংশ শতাব্দী থেকেই শিশুমনের উপযোগী সাহিত্য 
প্রভৃতি রচনার ঝৌক দ্রেখা দ্রিয়েছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছোট গল্প 
সংকলন (ছেটিদের জন্য ) সে-যুগের শিশুদের জন্যই রচিত। শিশুদের 
উপযোগী কবিতা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের রচনাতেও পাওয়া যায়। উনবিংশ 
শতাব্দীতে বিভিন্ন লেখক শিশু-সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। সে-যুগে 
“সথা” ও “সাথী” নামে ছুইটি পত্রিকাও শিশুদের জন্য প্রকাশ করা হণ্ত। 

রবীন্দ্রনাথের হাতে শিশুদের উপযোগী ছড়া, কাবা এবং অন্যান সাহিত্য 

ধারা সার্থক রূপ লাভ করে । দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয়ের ঠাকুরমার 
ঝুলি'কে বাঙলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বল। যায় । এ-ছাড়া, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, 

“আবোল তাবোল” “হু যবরল'র লেখক স্থকুমার রায়, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 

স্থবিমল রায় চৌধুরী, স্থনির্মল বস্থ, হেমেন্দ্রকুমার রায়, খগেন্ত্রনাথ মিত্র প্রভৃতির 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও “রাজকাহিনী, 
'ক্ষীরের পুতুল" প্রভৃতি বহু শিশুমনের উপযোগী সাহিত্য রচন! করেছিলেন । 

শিশুদের উপযোগী মৌচাক, সন্দেশ, শিশুসাথী, রামধনু, শুকতারা প্রভৃতি 
অনেক মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়েছে । বাঙলা সাহিত্যের অঙ্গ শিশু 
সাহিত্যের এখনও সার্থক হয়ে গড়ে ওঠার প্রচুর অবকাশ থাকলেও শিশু 

সাহিত্যের ধারাটি যে একেবারে উপেক্ষিত হয়নি বরং ভ্রত গতিতে উতকর্ষের 
পথেই এগিয়ে চলেছে এটাই আমাদের আনন্দের বিষয় । 

বাঙাল অন্যান্য কলিগ 

রবীন্দ্র-পরবর্তা কবিদের মধ্যে সতীশচন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রমথ 

চৌধুরী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, শশাহ্ক মোহন সেন, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, 



৪৫৬ বাউল! সাহিত্য পরিক্রমা 

কুমুদরঞ্জন মল্লিক, জীবেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, কালিদাস রায়, 
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কাস্তিচন্্র ঘোষ, নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী প্রভৃতির 

নাম উল্লেখযোগ্য । সতীশচন্দ্র রায় রবীন্দ্-পরিবেশের প্রভাবে মানুষ হয়েও 
কবিতা রচনায় নিজের একটি বৈশিষ্ট্য রক্ষী করতে পেরেছিলেন । কবি 

সত্যেন্দ্রনাথের ভাব, ভাষা, ছন্দের অভিনব্ত্ব তার কাব্যকে অপুর্বতা দান 

করেছে। শ্যক্ম কবি-দৃষ্টি তার রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য । দেশী-বিদেশী ছন্দ 
আহরণ করে তিনি কবিতার “লেবরেটরী খুলে তাতে একটার পর একটা 

ছন্দ প্রয়োগ করে বাঙালী হৃদয়ের আকুল আবেগকে প্রকাশ করেছেন। তিনি 

বিভিন্ন ভাষায় রচিত অসংখ্য কবিতার অন্কবাদ করেছিলেন । সত্যেন্দ্রনাথ 

রোমান্টিক কবি হলেও একেবারে বাস্তব-নিরপেক্ষ কবি নন। কবিতার জন্য 

বাছাই-শব্দ সংগ্রহ কর! তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য । এই শব্দাবলীর দ্বারা তিনি 
আধুনিক বিজ্ঞানী বুদ্ধি প্রণোদিত তথাবহুল কবিতা রচনা করেছেন । কবিতা 
রচনায় শ্বাসাঘাতপ্রধান্ ছড়ার ছন্দের দিকে তার ঝেশক ছিল বেশি । কৰি- 

সমালোচক মোহিতলালের মতে “হট্টিকে তিনি বিদ্যা ও বুদ্ধিমাজিত 

চিত্তফলকে প্রতিফলিত করিয়া দেখিয়াছেন।” প্রত্যেকটি বিষয়বস্তকে যথাযথ- 

ভাবে প্রকাশের উংস্ক্য ও সাহস তার ছিল। এই কারণেই তার কবিতার 

ভাববস্তর নিখুত প্রকাশ আমাদের মনকে স্বতই আরুষ্ট করে । কবি সবিতা” 
“সন্ধিক্ষণ', “তীর্থ সলিল?, 'কুহ ও কেকা” “হসম্তিকা” “বেন্থু ও বীণা” “তীর্থ বেণু, 
প্রভৃতি কাব্য রচনা করেছেন । 

করুণানিধান ও যতীন্দ্রমোহনের কাব্য রচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বিদ্যমান 

থাকলেও নিজস্ব &10০01107এর সহজ ও সাবলীল প্রকাশ তাদের কবিতায় 

লক্ষিত হয়। এদের দৃষ্টিভঙ্গি স্বপ্র-মেছুর হয়ে উঠেছে। শশাঙ্কমোহন সেন 

ছিলেন যুগপৎ কবি ও সমালোচক । শশাঙ্কমোহন “ব্যোম" প্রভৃতি কাব্য, 
“সাবিত্রী ও আরও কয়েকখানি নাটক এবং “বঙ্লবাণী”, “বাণীমন্দির+, “কবি 

মধুন্থদন' প্রভৃতি সমালোচনা গ্রন্থ রচনা করেনা ্ 
মোহিতলালও ছিলেন যুগপৎ কবি ও সমালোচক । ইনি 'ভারতী”-গোষ্ঠীর 

লেখক ছিলেন। তার “হেমন্ত গোধুলী” “বিম্মরিণী” “ম্মর গরল* শ্বপন পসারী; 
প্রভৃতি কাব্যে একটি রোমান্টিক অথচ বলিষ্ঠ ভোগবাদের পরিচয় পাওয়া 

যায়। জীবনের দুজয়শক্তির প্রকাশের আকুলত। তাঁর বহু কবিতায় লক্ষিত 
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হয়। মানব দেহ আর সবকিছুর ওপরে বলেই কবির দৃঢ় বিশ্বীস। তাই তিনি 
বলেন__ 

'হায় দেহ! নাই তুমি ছাড়া কেহ, জানি তাহা! প্রাণে প্রাণে, 
মূরতি-পাগল মনের মমতা তাই ধায় তোমা পানে। 

তোমারি সীমায় চেতনার শেষ,-_ 
তুমি আছ, তাই আছে কাল দেশ । 

ছংখ সখের মহাপরিবেশ ! দেহ লীল। অবসানে 

যাথাকে তাহার বৃথা ভাগাভাগি দর্শনে বিজ্ঞানে ।, 

এই দেহবাদ বলিষ্ঠ মনেরই চিন্তা প্রস্থত__এর ভেতর চিত্তের কোনো 
অসুস্থতার স্থান নেই । কবির কালাপাহাড, নারির শাহ, পাস্থ প্রভৃতি অনেক 
কবিতা বাঙলা কাব্য-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। সমালোচনা সাহিত্যে 
মোহিতলালের “আধুনিক বাওল1 সাহিত্য" “সাহিত্য কথা”, “কবি শ্রীমধুস্থদন” 
প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । 

কবিশেখর কালিদাস রায় বাঙলার তথা সমগ্র ভারতের প্রাচীন এশ্বয 

সম্পদের রসরূপ ও বাঙলার মধ্যযুগের বৈষ্ণব ভাবুক্ষতাকে অবলম্বন করেই 

প্রধানত কাব্য রচনা শুরু করেন। জীবনের অভিজ্ঞত। রোমান্টিক দৃষ্টিকোণ 

থেকে দেখে রসিক কবির মতো রূপায়িত করেছেন । কবিশেখরও বাঙলা 

সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা নিয়ে সমালোচনা গ্রন্থ রচন। করেছেন । যতীব্নাথ 

সেনগুপ্ত ছিলেন প্রধানত ঢঃখবাদী এবং রোমান্টিক-পর্মা কবি। তিনি 

বিজ্ঞানের ছাত্র এবং ইঞ্জিনিয়ার । জীবনকে দুঃখ ছুধোগের ভিতর দিয়েই 
উপলব্ধি করেছেন । মাটির কাছাকাছি এসে তার গুঢতত্ব জানার চেয়ে যারা 

তার ওপর নির্ভর ক'রে ছুঃখে কষ্টে বেচে আছে তাদেরই জীবনের সংবাদ সংগ্রহ 
করা এবং সে জীবনের যথার্থ পরিচয় জ্ঞাপন করা তার জীবনের হ'ল সাধনা। 

সেই সাধনার সাহিত্যরূপ পাই তার কবিতায় । কবি জানেন,_ 

মিথ্য। প্রকৃতি, মিছে আনন্দ, মিথ্যা! রঙিন স্থখ ; 

সত্য সত্য সহস্রগুণ সত্য জীবের ছুখ ! 

সত্য ছখের আগুনে বন্ধু পরাণ যখন জলে, 
তোমার হাতের স্বখ-দুখ-দান ফিরায়ে দিলেও চলে । 
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মেকির ওপর ছিল তাঁর অসম্ভব ক্রোধ । যেখানে শুধু বাইরের আড়ম্বর, 
চটক-_ প্রধান হয়ে উঠেছে যতীন্দ্রনাথ তখনই তার ওপর তীব্র কাব্য কশাঘাত 
হেনেছেন। তাঁর কাব্যে গীতিপ্রবণতারও অভাব নেই । সঙ্গে সঙ্গে মানব 

জীবনানুভৃতি অত্যন্ত সুন্দর ও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে । সংঘত ছন্দৌবদ্ধরূপ 
তার কবিতাগুলিকে বিশিষ্টতা দান করেছে । ভাবুক কবি কুমুদরগনের কবিতায় 
বাঙালী জীবনের রসতৃষ্ণার মধুরও সার্থক রূপালেখ্য মূর্ত হয়ে উঠেছে । কবিতা 
সংখ্যায় বেশি না হলেও কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায় এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাঁশ 
ও প্যারীমোহন সেনগুপ্ত এই ধারার বিশেষ উল্লেখযোগ্য কবি । কবি কান্তিচন্র 

ঘোষ এবং নরেন্দ্র দেব ওমরখৈয়ামের রুবাইয়াতের অন্্বাদ করেন । বরাধাঁরাণী 

দেবীর কবিতায় রবীন্দ্রপ্রভাব থাকা সত্বেও মৌলিকতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া 
যায়। রাধারাণী দেবী শরৎচন্দ্রের অসমাপ্ত “শেষের পরিচয়” উপন্যাসখানির 
শেষ অংশ নিজে লিখে সমাপ্ত করেন। 

রবীন্দ্র-প্রভাবিত কাব্যধারার সঙ্গে সঙ্গেই আরও একটি কাব্যধারা বাঙলা 
সাহিত্যে দেখা দিল। রসবোধে ও সংস্কারে এই নতুন কাব্যধারার কবির! 
বাঙলা কাব্য সাহিত্যে একটি পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেন। পুর্বোলিখিত 

মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথের মধ্যেও এই নতুন স্থুর শোনা যায়। এই যে 

পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টা এটা আকম্মিক কোনো একটা ঘটনা বলে উড়িয়ে 
দেওয়া যায় না। আমাদের সমাজে যে ভাঙন দেখা দেয়--তারই ভেতর দিয়ে 
সমাজ-জীবনের ক্ষয়ে-আসা দিকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে । রবীন্দ্রনাথের পরে ধারা 
কাব্যক্ষেত্রে আবিভূর্ত হলেন তাদের চোখের সামনের এই ভাঙনের রূপ 

সুস্পষ্ট হয়ে দেখ! দিয়েছে । “সোনার খাঁচায়” “নানা রঙের দিনগুলি; যেন 

আর রইল না। বিংশ শতাব্দীর উপন্যাস ও ছোট গল্পেও এই দৃষ্টিভঙ্গির 
পরিচয় পাওয়া যায়। কাব্যে যে পরিবর্তন দেখা দিল তা! শুধু ভাবে নয়, 
ভাবপ্রকাশের ভঙ্গিতে, ছন্দে_ সর্বত্রই একটা বিপ্রবাত্মক পরিবর্তন এসে পড়ল। 
এই পরিবর্তনের ধারাকে রবীন্দ্রনাথও মনে প্রাণে অঙ্গভব করেছিলেন । 

রবীন্দ্-পরবর্তীকালের এই কাব্যধারায় যেমন আমাদের সমাজের ক্ষয়িষু দিক 
বেশ কিছুটা দোল! লাগিয়েছিল তেমনই পাশ্চাত্যের হুইটুম্যান্, হপ-কিন্স্ 
এলিয়ট, ওয়েন প্রভৃতির কবিতাও অনেকখানি প্রভাব বিন্তার করেছিল । 
ওয়েনের কথায়__- 
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করেছেন। হয়ত এই প্রচেষ্টায় অনেকে সফল হতে পারেন নি। কেউ কেউ 
সত্য বলতে বিরুত ভাষণকেই মুখ্য করে তুলেছেন_-কেউ বা অনেক সত্য 
কথা বলতে গিয়ে যূল সত্যকে এড়িয়ে গেছেন। তবুও এদের কবিতায় 
ভাঙনের রূপ ও আশার স্বর প্রকাশ পায়নি এমন কথা বলা যায় না। বরং 

অনেক কবি সমাজ-সচেতন হয়ে উঠেছেন, তীরা যুগধর্মকে এডিয়ে যাননি । 

এই যুগের কবিদের মধ্যে কবি নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় 

চক্রবর্তী, স্বধীন্দ্রনাথ দত্ত, অচিস্ত্যকূমার সেনপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত দত্ত, 

বুদ্ধদেব বস্থু, অরুণ মিত্র, বিষ্ণু দে, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, জগদীশচগ্জ ভ্রীচার্ধ 

(কলেজ বয়), সমর সেন, বিমল ঘোষ, দীনেশ দাশ, কামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, 
মণীন্্র রায়, স্থভাষ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, স্থকান্ত ভষ্টাচার প্রভৃতির নাম 

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

রবীন্দ্র যুগে সবচেয়ে প্রতিভাশালী ও শক্তিশালী কবি হচ্ছেন কাজি নজরুল 
ইসলাম । বাঙলার নবীন কবি ও ভাবুকদের প্রচণ্ডতার মৃত্তিমান অগ্রদূত তিনি । 
তার কাব্যে এক দিকে ব্যথিতের বেদন, অন্যদিকে নিপীড়িত লাঞ্িতের বজ্রনাদ 

শোনা যায়। নতুনের আগমনী গানও তিনি গেয়েছেন। দারিদ্র্যের দুঃসহ 

জ্বালা তাকে বারবার আঘাতে আঘাতে জজর্রিত করে তুলেছে । তবুও 

তারই কাটার ওপর বসে তিনি বলেন-__ 

ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোগ ?--প্রলয় নৃতন স্যজন-বেদন 

আসছে নবীন জীবন-হারা অ-স্থন্দরে করতে ছেদন ! 
অথবা 

মহাবিভ্রোহী রণক্লাস্ত 
'আমি সেইদিন হব শাস্ত__ 

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না, 

অত্যাচারীর খঙ্গ-কপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না 

অত্যাচারিতের প্রতিনিধিস্বর্ূপ তিনি “ভাঙার গান" “সর্বহারা” “অগ্নিবীণা” 

“বিষের বাশী” প্রভৃতি রচনা করেছেন। 'মকেতু'র সম্পাদক হিসাবে তিনি 
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বলেছিলেন, “দেশের যারা শত্র, দেশের যা-কিছু মিথ্যা, ভগ্তামী, মেকী তা 

সব দূর করতে ধূমকেতু” হবে আগুনের সন্মারজনী।” এই পত্রিকার উদ্দেশ্ট 
সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, 'হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা ফাকি 

কোন্থানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর কর! এর অন্যতম উদ্দেশ্য । এই 
মহৎ উদ্দেশ্য অনুভব করেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ধূমকেতুকে আশীর্বাদ করে 
বলেছিলেন-_ 

আয় চলে আয়রে ধূমকেতু, 

আধারে বাধ অগ্নিসেতু, 
দুদিনের এই ছুর্গশিরে 

উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন । 

অলক্ষণের তিলক রেখা! 

রাতের ভালে হোক না লেখা 

জাগিয়ে দেরে ভঙ্কা মেরে 

আছে যারা অর্ধচেতন। 

কবি ছিলেন সাম্প্রদায়িকতার অনেক উর্ধ্বে। হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক 

বিদ্বেষ ও হানাহানিকে তিনি তীব্র ঘ্বণাভরে দেখেছেন । এরই বিরুদ্ধে তিনি 
দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন-_ 

হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞামে কোনজন? 
কাণ্ডারী ! বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোরা মার 

কবি পুরাতনে অবিশ্বাসী । তার একান্ত কামনা, এই পৃথিবীর অন্যায় 

আবর্জনা সব ধুয়ে মুছে যাক, আর সেখানে দেখা দিক নতুন মানুষ, নতুন 
সমাজ । রবীন্দ্রনীথে যে অনাগতের অভার্থনা, নজরুলে তারই বরণ। নজরুল 

কবিতা ছাড়া উপন্তাস এবং অসংখ্য গানও রচনা করেছিলেন । তার গানগুলি 

বাঙলা সঙ্গীত সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ । ছুঃখের বিষয় তীর রচিত অনেক গানের 
মালিকানা স্বত্ব তার না থাকাতে তিনি এখন তার রচয়িতা বলে দাবিও করতে 

পারেন না। তার গানে একদিকে দেশাত্মবোধ, অপরদিকে মধুর রোমান্টিক 

উচ্ফ্বীস লক্ষিত হয়। বিদ্রোহী কবি নজরুল তার কবিতা ও গানের জন্য বাঙালীর 

কাছে যে সমাদর পেয়েছিলেন এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারও ভাগ্যে তেমন 

সমাদর লাভের সুযোগ ঘটেনি। তীর “বিজ্রোহী” 'প্রলয়োল্লাস, “কামাল পাশা? 



বাঙলার অন্যান্য কবিগণ ৪৬১ 

“কোরবাণী” “মহররম” “স্ষ্টি সুখের উল্লাসে” প্রভৃতি কবিতা বাঁঙীলীর কাছে 
চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবে । একদিকে “ছুর্গমগিরি কান্তার মরু” “উধ্ব গগনে 
বাজে মাদল” “জাতের নামে বজ্জাতি সব” 'কারার এ লৌহকপাট' প্রভৃতি 
গান অন্যদিকে মোর ঘুম ঘোরে এলে মনোহর”, “বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল 

শাখাতে দ্রিসনে আজি দোল", 'তুমি ত বধূ জান কাদিছে কেন আখি", 'ফুলকরবী 
ঘোমটা খোলো?” প্রভৃতি গান বাঙলা গানের ধারায় উজল স্বাক্ষর রেখে গেছে। 

কবি যে দুঃখ, দারিজ্রাকে নিজের জীবন দিয়ে অন্রভব করেছিলেন কবিতাতেও 

তার সেই অনুভূতির নগ্র প্রকাশ ঘটেছে। শ্রদ্ধেয় ডাঃ ভৃপেন্্নাথ দত্তের 
মতে, “কবি নজরুল ইসলাম বাঙলার তথা সমগ্র নব-ভারতের আশা প্রদানকারী 
কবি। তিনি অনাগত কালের কবি 1 £ আমাদের দুর্ভাগাবশত আজ কবির 

কণ্ঠ রুদ্ধ। অগ্রিবীণা, বিষের বীশী আর হয়ত বাজবে ন|। ) 
এ যুগের কাব্যধারায় ছুর্বোধতা এবং অন্তমুখিনতা, সরলত। ও সরসতার 

জায়গা! দখল করে বসল। ফলে অস্পষ্টতা যেন সম্প্রতিকালের কাবাধারার 

অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সমগ্র পৃথিবীময় যে একটি 

কাল-বদলের ঝড় উঠেছিল__-সেই বড় আমাদের চিত্তমিকেও প্রাচীন জীর্ণ 

খুঁটি আকড়ে থাকতে দেয়নি । অতৃপ্ত তৃষ্ণ! নিয়ে নবজীবনের পথে আমাদের 

বেরিয়ে পড়তে হ'ল । এই তৃষ্ণাকে স্থস্পষ্ট করে তুলল পাশ্চান্তয জীবনদর্শন ও 

সাহিত্য । আধুনিক বাউলা কবিতাও তাই অনেক পরিমাণে ইংরেজি কবিতা 
দ্বার! গ্রভাবান্বিত। বাস্তবনিষ্ঠা কোনো কোনে। কবির রচনায় প্রকাশ পেলেও 
বেশির ভাগ কবির রচনায় রোমান্টিক মনোভাবের পরিচয়ই পাওয়া যায় । 

“বনলতা সেন” ধুসর পাখুলিপি প্রভৃতির লেখক জীবনানন্দ দাশ এই 
রোমান্টিক প্রভাব মুক্ত নন, বরং অতিমাত্রায় জড়িত । কবি যখন বলেন__ 

সমন্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন 

সন্ধ্যা আসে ; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল; 
পৃথিবীর সব রঙ. নিভে গেলে পাওুলিপি করে আয়োজন 

তখন গল্পের তরে জোনাকীর রঙে ঝিলমিল ; 

সব পাখী ঘরে আসে-_সব নদী-ফুরায় এ জীবনের সব লেন দেন; 
থাকে শুধু অন্ধকার,__মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন ।__ 

তখন তার ভাবোচ্ক্াস একটি স্বপ্রলোক সৃষ্টি করে তোলে । 



৪৬২ বাঙল! সাহিত্য পরিক্রম। 

সধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যে যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্বর সামাজিক জীবনের নান 
জিজ্ঞাসা জেগে উঠেছে । তিনি নিঃসন্দিপ্ধভাবে জেনেছেন যে, আজকের 

দিনের কবিকে তীব্র ও স্পষ্ট কে জীবনের জয়গান গাইতে হবে। তাই 

যুগচিত্ত যুগধর্মকে অস্বীকার তিনিও করেননি । কবি বলেন-_ 

অজেয় জগতে 

নিজস্ব নরক মোর বাধ ভেঙে ছড়ায়েছে আজ; 

মানুষের মর্মে মর্মে করিছে বিরাজ 

সংক্রমিত মড়কের কীট ; 
শুকায়েছে কালঝোত, কর্দমে মিলে না পাদপীঠ। 

অতএব পরিত্রাণ নাই। 

স্ধীন্দ্রনাথের কাব্য-ভাবুকতা কিছুট1 আত্মকেন্দ্রিকও বটে । 

প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ও রোমান্টিক ধারার কবি। তার কবিতায় রবীন্দ্র 

প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষিত হয়। স্থুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব, বিষ্ণু দের কবিতার 
সঙ্গে তার কবিতার অমিলই বেশি । রস-তন্সয়তা তার কবিতার অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য । “হে পদ্মা" কবিতায় তিনি বলেন-__ 

ধূমাঙ্কিত পল্লীপথে ঘন্টা গোধূলীর 
তালে তালে ফ্াড় ফেল! চিৎ তরীর । 

হঠাৎ শ্রবণে পশে কুলায়-অধীর 
ধ্বনি বলাকার ! 

বালুন্ত,পে মগ্র দীর্ঘ মাস্তলের শিরে 
দেখিশ্থু জলিছে দীপ্তি আসন্ন তিমিরে 
সন্ধ্যা তারকার । 

হে পদ্মা তোমার ! 
এখানে কবির ভাব-বিভোরতা। অতি স্ুম্পষ্ট। 

প্রেমেন্দ্র মিত্র এ যুগের একজন ক্ষমতাঁশালী কবি। তিনি শ্রেণীদন্ব, 
মানুষের জীবনের ছুঃসহ দুর্যোগ ও তার অপমান সবই প্রত্যক্ষ করেছেন। 
তার কবিতায়ও এই বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়। অতি দীনতম মানুষের 
ছুঃখেও কবির মন ব্যথিত হয়ে ওঠে । তীর “প্রথমা” কাব্যের কবিতাগুলিতে 

ছুখ নিপীড়িত মানবের প্রতি যথার্থ সহানুভূতিশীল এবং প্রতিকারে সচেষ্ট 



বাঙলার অন্যান্য কবিগণ ৪৬৩ 

বিদ্রোহী প্রেমেন্দ্র মিত্রের পরিচয় পাই । “আমি কবি" কবিতায় তিনি বলেন-_: 
আমি কবি যত কামারের আর কাসারির আর ছুতোরের, 

মুটে মজুরের 
- আমি কবি যত ইতরের ! 

আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্ষের ; 

বিলাস বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই 

সময় যে হায় নাই! 

“দেবতার জন্ম হল” কবিতায় নিপীড়িত লাঞ্ছিত মানুষের দুঃখে কবি গেয়ে ওঠেন-_ 
আজ 

বিরুত ক্ষধার ফাদে বন্দী মোর ভগবান কাদে 

কাদে কোটি মার কোলে অন্নহীন ভগবান মোর , 

অচিন্ত্যকুমার ও বুদ্ধদেব বস্থুর কবিতার মধ্যে রোমান্টিক ধর্মই মুখ্য হয়ে উঠেছে । 

মাঝে মাঝে যুগের হাওয়া যে তাদের মনকে দোলা দেয় নি তা নয়। কিন্তু তার 

চেয়েও বড়ো কথা এই যে, এরা ভাবুক কবি-_তাই তারা ব্তমানের আঙিনায় 

বসে উনবিংশ শতাব্দীর কবির স্থরটি বাজিয়ে তুলতে চেষ্ট। করেছেন । 

'কুস্থমের মাসের” কবি অজিত দত্তও এই রোমান্টিক ধারার কবি । “রাঙা সন্ধ্যা: 

কবিতায় কবি বলেন-__ 

রাঁডা সন্ধ্যার স্তব আকাশ কাঁপায়ে পাখার ঘায় 

ডানা মেলে দূরে উড়ে" চ'লে যায় ছু'টি কম্পিত কথা, 
রাঙা সন্ধ্যার বহ্ছির পানে ছুটি কথ। উড়ে যায়। 

বুদ্ধদেব বস্থুও স্বপ্নবিভোর কণ্ঠে বলেন _ 
জানালায় নীল আকাশ ঘরে 

সারা দিনরাত ঢেউয়ের দোলা 

সমুদ্র-জোড়া দিগন্ত থেকে দিগন্তরে 

সার! দিনরাত জানাল খোলা । 

দন্য হাওয়ায় উচ্চ ত্বরে 

তপ্ত ঢেউয়ের মত্ত জোয়ার-জরে 

কী যে তোলপাড় দাপাদাপি এ ছোট্র ঘরে মনে কি পড়ে 
সথরঙ্গমা ? 



৪৬৪ বাঙলা সাহিত্য পরিক্রম! 

মাঝে মাঝে নতুন দিনের গানের স্থরও বুদ্ধদেব বস্থুর কবিতায় বেজে ওঠে। 
এবার তবে ঝড়। 

এবার তবে বিদ্যুতের তীক্ষ নখে 

পাষাণ কালে। আকাশ যাক ছিড়ে, 

এবার তবে দীপ্ত দারুণ তরুণ চোখে 

আশার লাল মশাল । 

বিষুদের কবিতায় আত্মকেন্দ্রিকতা খুব বেশি নেই। কবি আমার্দের 

ক্ষয়ে-আস1 সমাজের ব্বরূপটি লক্ষ্য করেছেন। জীবনে যে প্রবল গতিবেগ এসে 

পড়া প্রয়োজন এবং সেই গতিবেগ যে হিসেব করে দেখা দেবেন! তা তিনি 

বোঝেন । রবীন্দ্রনাথের “বলাকা কাব্যের “সবুজের অভিযান”, প্রেমেন্্র মিত্রের 
'স্ুদূুরের আহ্বান? প্রভৃতি কবিতায় যে স্থর পুর্বেই ধ্বনিত হয়েছে বিষ্ণু দের 
“ঘোড় সওয়ার” কবিতাতেও সে ধরণের স্থর শোনা যায় । 

দীপ্ত বিশ্ব বিজয়ী! বর্শা তোলো? 

কেন ভয়? কেন বীরের ভরসা ভোলো? 
না সং সং সঃ 

হাল্ক1 হাওয়ায় বল্লম উচু ধরে! । 
সাত সমুদ্র চৌদ্দ নদীর পার _ 
হাল্কা হাওয়ায় হৃদয় হু হাতে ভরো, 

হঠকারিতায় ভেঙে দাও ভীরু দ্বার । 

পাশ্চাত্তাদেশে সাম্যবাদী কাব্যধারা গ'ড়ে ওঠার সঙ্গে আমাদের দেশেও উক্ত 
ধরণের কাব্যধারা গড়ে ওঠার যথেষ্ট সম্পর্ক আছে । বিষণ দে, অরুণ মিত্র, সমর সেন 
প্রভৃতি কবিদের অনেক রচনায় এই স্থরটি স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে । বিষণ দে বলেন__ 

দিণীপারে দানিষুবে মেশে যেন স্টালিনগ্রাদের 
শাস্তিময় মে দিনের ফুলে ফুলে স্বরে স্থরে উতভীর্ণ আখরে 

তোমার ঘুমের পাশে আমার প্রেমের মতো নিণিমেষ 
প্রেমে প্রেম নীলাকাশ জন্মদিনে আমাদের 
জন্মদিন প্রতিদিন স্টালিনের-_মৃত্যুহীন প্রতিদ্দিন লেনিনের । 

অরুণ মিত্রের “লাল ইন্তাহারে”ও এই ধরণের স্থর আরও সুস্পষ্টভাবে ধ্বনিত 

হয়েছে-__ 



বাঙলার অন্যান্য কবিগণ ৪৬৫ 

নিঃশ্বাস চাই, হাওয়া চাই, আরো হাওয়া ! 
এই হাওয়া যাবে উড়ে, 
দেবতারা সাবধানী 

ঘোরালো। “ধোঁয়ায়” হাপাবে অন্ধকার 

মানুষেরা, হুশিয়ার ' 

সমর সেনের বেশির ভাগ কবিতা নাগরিক জীবনের পটভূমিকায় রচিত 
কখনও তিনি অস্পষ্টভাবে বলেন-__ 

কেতকীর গন্ধে দুরন্ত 
এই অন্ধকার আমাকে কি করে ছোবে ? 

পাহাড়ের ধূসর স্তব্ধতায় শান্ত আমি, 
আমার অন্ধকারে আমি 

নির্জন ঘ্বীপের মতো স্থদূর, নিঃসঙ্গ 

এখানে যেন নৈরাশ্ঠের স্থর বেজে উঠেছে । “নাগরিক” কবিতায় আবার 

মমাজ-জীবনের অস্পষ্ট চকিত স্বপ্ন দেখেন। দিনেশ দাস আগামী দিনের 
আভাস জাগিয়ে তোলেন তীর কবিতায় । কবি গেয়ে ওগেন-_ 

ইস্পাতে কামানেতে ছুনিয়। 

কাল যার! করেছিল পুর্ণ 

কামানে কামানে ঠোকাঠকিতে 

আজ তারা চূর্ণ বিচর্ণ £ 

তাই-__ বেয়নেট হ'ক যত ধারালো 
কান্তেটা ধার দিও বন্ধু ! 

আধুনিক কালের কবিতার ক্ষেত্রে পদাতিকের কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিমল 
ঘোষ প্রভৃতি নিজেদের বাগ বৈদগ্ধ ও শক্তিমত্তার পরিচয় দিচ্েন। এযুগের 

কাব্যসাহিত্যে স্থকান্ত ভষ্রাচর্যের রচনায় একটি বিশেষ সম্ভাবনা দেখা 

দিয়েছিল । তার “ছাড়পত্র”, “ঘুম নেই” প্রভৃতি কাব্যে একটি বলিষ্ঠ কবি মনের 

পরিচয় পাওয়া গেছে । কিশোর বয়সে ইহলোক ত্যাগ না করলে হয়ত তার 

কাছে আমর! আরও অনেক সার্থক কাব্য রচনা! আশা করতে পারতাম । 

কবি জসিমউদ্দিন, বন্দে আলী মিঞা, গোলাম মোস্তাফা প্রভৃতি মুখ্যত 

বাঙলার প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত রোমান্টিক কবি। কবি জসিমউদ্দিনের 



৪৬৬ বাঙলা সাহিত্য পরিক্রমা 

নঝ্মী কাথার মাঠ", 'রাখালী' প্রভৃতি বাঙলার অমূল্য সম্পদ। এইগুলি বাঙলার 
লোক-সাহিত্য ধারার কাব্য। রবীন্দ্রপরবর্তী যুগে কাব্যে ষে আধুনিকতা, 
যে পরিবর্তন দেখ! দরিয়াছিল এর! তা৷ থেকে দূরে থেকে পল্লী প্রকৃতির মধুর 

রূপটি আমাদের সামনে তুলে ধরতে প্রয়াস পেয়েছেন । এরা রবীন্দ্র-প্রভাব 
মুক্ত নন, তবে বাশীটি বাজিয়েছেন মেঠো স্থরে ৷ কবি কুমুদরগ্রনের কাব্যেও 
এই স্থরটি মাঝে মাঝে ধরা পড়েছে । 

আধুনিক কালের কাব্য অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এখন যে কাব্যঃ 
ধার প্রবাহিত হচ্ছে তাঁর সম্বন্ধে ফল কথা বলার এখনও সময় আসেনি । 

বর্তমান কালের কাব্যধারায় কোনো বিশেষ একজনের বৈশিষ্ট্য আলোচনার চেয়ে 
আধুনিক কবিদের সমগ্র কাব্যধারার আলোচনা করা প্রয়োজন । এদের 
এক একজনের মধ্যে এক একরকম বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় । এই সব-কিছুর সমবায়ে 

আধুনিক কাব্যধারায় একটি বিশেষত্ব প্রকাশ পেয়েছে । এরা বুঝতে পেরেছেন, 

আজ আর বিদগ্ধজনের মনোরগ্রনার্থ সাহিত্য স্যষ্টি করলে চলবে না; পৃথিবীর 
নানা পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে আর্টেরও পরিবর্তন ঘটবে । বিগত ও আগতের 
সন্ধিক্ষণের কাব্যধারা আর যেন মোলায়েম স্থুরে বেজে উঠতে চায় না; 

আর্থনীতিক, সামাজিক নানা দুধোগের মধ্যে আধুনিক কবিতার রূপও তাই 
স্বপ্রমেছুর হয়ে উঠতে পারেনি । 

ব্িভিল্ল গন্যসাহিত্য ল্দল্সিতাগণ 

এ সময়ের সার্থক গদ্য-সাহিত্য রচয়িতার মধ্যে মহামহোপাধ্যায় হর প্রসাদ 

শান্ত্রীর কথ। পুর্বে উল্লেখ করেছি । তিনি ছাড়া এযুগে রামেন্ত্রন্দর ত্রিবেদী, 

উমেশচন্দ্র বটব্যাল, অক্ষয়কুমীর মৈত্রেয়, সথারাম গনেশ দেউস্কর, নিখিলনাথ 

রায়, ্ রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এবং পরের দিকে প্রমথনীথ চৌধুরী, শরৎ চট্টোপাধ্যায়, 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতির নাম বিশেভাবে উল্লেখযোগ্য । 

এই যুগে স্বাধীনতাকামী বাঙালীর আর শুধু দেশাত্ববোধ বাঁজাতি-প্রীতির উচ্ছ্বাস 

অনুভূতি নয়, একটি ভাবি বিপ্রবেরও আভাস পাচ্ছি। অনেকে দেশোদ্ধার 
কল্পে নিজের জীবন তুচ্ছ করে ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত হয়েছেন । 

অন্যদিকে জাতীয় সংহতি গড়ে তোলার জন্ত সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম রাজনীতি 

প্রভৃতির অন্থুশীলনও আরম্ভ হয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনে বিপ্লবী মনের রসদ 
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জুগিয়েছে এই যুগের সাহিত্য । অক্ষয়কুমার মৈত্রের “সিরাজদ্দৌলা”, 
মীরকাশিম” দেউস্করের “বাজীরাও» 'দেশের কথা, প্রভৃতি রচনার ভেতর দিয়ে, 
ব্রদ্ষবান্ধবের “সন্ধ্যা, “যুগান্তর” প্রভৃতি নানা সংবাদপত্রের মাধ্যমে 

নিখিলনাথ রায়ের “সোনার বাঙলা” প্রভৃতি রচনায় তখনকার যুগচিত্ের চাহিদা 

অনেকখানি মিটেছে। এরা কেউ যুগধর্মকে অস্বীকার করেননি । এছাড়। 
“আনন্দ মঠ” “পলাশীর যুদ্ধ ত ছিলই ৷ স্বদেশী আন্দোলনের শুরুতে এই প্রেরণা, 

এই উৎসাহ-উদ্দীপনা বাঙালীর একান্ত প্রয়োজন ছিল। বহুদিনের পুর্ীভৃত 
দুঃখের মাঝে যে মানব মন আপনার পরিচয়টুকুও হারিয়ে ফেলেছিল আবার 

অনেক ছুঃখে ও আঘাতে সে মান্ধষের ভাঙল ঘুম। সময় এল দেশের জন্য 

অকাতরে প্রাণ বলি দেবার, দেশের যুবশক্তি ঝাঁপিয়ে প্ডল স্বাধীনতা! সংগ্রামে । 

কারণ বাঙ্গালী তখন বুঝতে পেরেছে “নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় 
নাই তার ক্ষয় নাই।” কিন্তু এছাড়াও আমাদের ঘুণে ধর। সমাজের একটি 
বিরাট হুূর্বলতার দিক ছিল; সে হচ্ছে সামাজিক দলাদলি, পারিবারিক 

সমষ্টিগত জীবনের অনৈক্য। 
তাই এল আবার পুনর্গঠনের কাল । বঞ্চিত, অবভেলিত মান্ষকে দিতে 

হবে তার উপযুক্ত মধাদা। মানব ইতিহাসে মান্তমের উজ্জল স্বাক্ষর থাকবে । 
জীর্ণ সংস্কারাচ্ছন্ন ভেঙে-পড়া! সমাজের স্থখ দুঃখের ইতিকথা শুনাতে হবে । 

তার আমূল সংস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু এই মান্ষকে জানার, 
তার সখ দুঃখ অনুভব করার দরদী বন্ধু কই! 

এই যুগের এই ছন্দ পরিবেশের মাঝে আবির্ভীব ঘটল শরৎচন্দ্রের | 

স্পু্লশ চত্জ্র 

বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে শরংচন্দ্রেরে আবির্ভাব একটি বিস্ময়কর অথচ 

প্রত্যাশিত ব্যাপার | বাঙলা উপন্লাসক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের দান চিরম্মরণীয়। বন্ধিম 

থেকে যে উপন্যাসের শুরু, রবীন্দ্রনাথ তার আরও উৎকর্ষ, আর শরৎচন্দ্রে 

এসে তার সার্থক প্রকাশ । তার পরের লেখকদের বিষয়বস্তু এবং ভাব- 

প্রকাশের কলাকৌশলের জন্য আর বিশেষ-কিছুই ভাবতে হয়নি। বঙ্কিম, 
রবীন্দ্রনাথ ও শরতচন্দ্র--উপন্যাস ক্ষেত্রে তিনটি ধারার প্রতীক স্বরূপ। বঙ্কিম 

মান্ষের উথানপতনকে লক্ষ্য করে একটি নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী 
২ 
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হয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজের সর্বোচ্চতলার সংবাদ তিনি আমাদের 
দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তা থেকে কিছুটা নেমে এসে ধনতান্ত্রিক সমাজের 
উচ্চ-মধ্যবিত্ত মনের সক্ষম বিশ্লেষণ করেছেন। এরা একেবারে সমাজ-নিরপেক্ষ 

নন। তাদের যুগে তীদের চোখে সামাজিক জীবন যেভাবে ধরা দিয়েছে তারই 
স্বরূপ প্রকাশ এবং সে জীবনের সমস্যার সমাধানের একটি ইঙ্গিত তাদের রচনায় 

আছে। বস্কিমে রোমান্সের আতিশধ্য লক্ষিত হয় । রবীন্দ্রনাথ ত নিজেই বলেন 
তিনি জন্ম-রোমার্টিক | কিন্ত তিনিও নরনারী জীবনের হাসিকানার, স্থখ দুঃখের 

সংবাদ উপন্যাসের মাধ্যমে পরিবেশন করেছেন। বান্তবকে রবীন্দ্রনাথ 

অস্বীকার করেন নি। 

শরৎচন্দ্রে আমরা মধ্যবিত্ত ও বিত্ৃহীন সাধারণ মান্ছষের জীবনবেদ রচনার 

প্রয়াস লক্ষ্য করি। রবীন্দ্রনাথে বান্তবের যে স্বীকৃতি রয়েছে, শরংচন্দ্রের 

উপন্যাসে তাই প্রধান উপজীব্য হয়ে দেখা দিয়েছে । বাঁঙ্লার যে সমাজ 
কেবল পুরানো সংস্কারের জীর্ণ খুঁটি আকড়ে ধুঁকছিল শরতচন্দ্র তার দুর্বল 
রূপটি আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। সমাজের এই বাস্তব দ্িকটীকে 
তিনি সততার সঙ্গে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেন। তথাকথিত 
সামাজিক নীতি ও আদর্শ যে মানব জীবনের অগ্রগতির পরিপন্থী তা তিনি 
মর্মে মর্ষে অনুভব করেছিলেন। জীবনে যা অপ্রকাশিত থেকে যায়, যা কেবল 

অনুভূতির রসেই রসায়িত শরংচন্দ্র তাকে এমন সহজ ও অনাড়ম্বরভাবে প্রকাশ 
করেছেন যে পাঠকের মনে তা গভীর রেখাপাত করে। পাতিত্যের প্রতি 
সহান্ভৃতি তার প্রায় প্রতিটি উপন্যাসেই লক্ষিত হয়। শরতচন্দ্রের 'বেশির 
ভাগ উপন্যাসে একটি ট্রাজেডির স্থ্র ধ্বনিত হয়েছে, এই ট্রাজেডি মুখ্যত 

মানবজীবনের ব্যর্থতার ট্রাজেডি । নির্মম সমাজ ও তার কুসংস্কার কি ভাবে 
আমাদের সামাজিক জীবনকে হৃদয়ের সহজ আবেগকে পিষ্ট করছিল তার 
উপন্যাসে তারই ছবি প্রকাশ পেয়েছে। শরৎচন্দ্র এখানে কিন্তু সংস্কারক 

হিসাবে দেখা দেননি-_দক্ষ শিল্পী বা রূপকার হিসাবেই আত্মপ্রকাশ 
করেছেন । 

আমাদের পারিবারিক অনৈক্য, সমাজের নানা অনাচার অবিচার সার্থক 

মনুম্তত্ব প্রকাশের পথে বাধাস্বরূপ ছিল, শরতচন্দ্র তীর উপন্যাসে সেই ছ্বন্দব- 

সংঘাতকে রূপায়িত করতে যথার্থ চেষ্টা করেছেন। এই প্রতিকূল অবস্থা 
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কাটিয়ে উঠতে পারলে জীবন ষে কতো মধুময় হয়ে ওঠে তারও আলেখ্য তার 
উপন্যাসে রয়েছে । এর জন্য তিনি বিমাতা, জ্যেঠিমা, বৈমাত্রেয় ভাই, কাকীমা, 
প্রভৃতি চরিত্র স্থ্টি একটি বিপরীতমুখী স্সেহের সম্পর্ক তার গল্প উপন্যাসে গড়ে 
তুলেছেন । গল্প বলার সহজ ভঙ্গি শরংচন্দ্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য । বিশেষ করে 
প্রসাদপ্তণমণ্ডিত ভাষায় গল্পের এই সহজ প্রকাশ আমাদের মনকে বেশ 
অভিভূত করে । 

বাঙলা চরিত্র সাহিত্যে স্ট্ির দিক থেকে শরংচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব অনম্বীকাধ। 

বিশেষ করে শরখসাহিত্যে নারীচরিত্রগুলি একটি প্রপ্ান স্থান অধিকার করে 

আছে। নারীচরিত্র সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র স্রদ্ধ মনোভাব পোষণ করতেন। বাঙ্লাদেশের 

পথে ঘাটে যে মাবোন তাদের অবহেলার মনোবুর্তি বা সাধা তার ছিল না। 

তিনি জানতেন নারীর বিরাট হৃদয় শুধু স্েহ আর ভালোবাসায় পরিপুর্ণ। 

নারী চিরদিন ক্ষমাশীলা। অসহা দুঃখের দুঃসহ দাহনেও তার মুখের হাসি 

অক্লান দীপশিখার অনির্বাণ আলোর মতে। চির-উজ্জল থাকে । শরংসাহিতো 
এই নারী নানাভাবে দেখা দিয়েছে । “পল্লী সমাজের" বিশ্বেশ্বরী জেঠাইম।, 

বিন্দুর ছেলের” বিন্দু, “রামের স্বমতির' নারায়ণী, “নিষ্কতির” জেঠাইম।, 

চরিত্রহীনের' সাবিত্রী, কিরণময়ী, দেবদাসের” চত্দ্রমুখী, 'বিরাজবৌ'র বিরাজ, 

“দেনাপাওনার” ষোড়শী, “গৃহদাহের? মুণাল, শুকান্ছের রাজলক্ষমী, অভয়।, 

কমললতা “দত্তার” বিজয়া, €মজদিদির” হেমার্শিনী,'বডদিদি'র মাধবী-এর| ত 

আছেনই, আর আছেন শশ্রকান্তের” অন্রদাদিদি এবং শেষপ্রশ্নের' কমল । 

মুখ বুজে সয়ে যাবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কমলেই স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছিল । 

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত দ্বিধা গ্রস্ত, বিভ্রান্থ, অচল! চরিত্রটি তার ম্ববিরোধিতার 
জন্য আমাদের বিস্মিত করে । পণ্ডিত মশাই”র কুস্ুম চরিত্রটিও ঘ্ন্দ-সংঘাতের 

জন্য জটিল হয়ে উঠেছে । উদ্নিখিত চরিত্রগ্ুলি ত আছেই তা ছাড়া ভালো- 

মুন্দ-মাঝারী চেহারার রাসবিহারী, বেণী ঘোষাল, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, এককড়ি, 

স্বরেশ, মাসি, সতীশ, বুন্দাবন প্রভৃতি চরিত্রগুলি বাঙালীর চিরদিন মনে 

থাকবে । ইন্দ্রনাথ চরিত্রটি শরংচন্দ্রের অসামান্য প্রতিভার পরিচায়ক । 

বাড়ল! সাহিত্যে এই ধরণের চরিত্র আর গড়ে ওঠেনি বললে সত্যের অপলাপ 
করা হম্ম না। তার উপন্তাসের পিতা বা পিতৃস্থানীয়দের ন্নেহপ্রবণতা এবং 

ভৃত্যচরিত্রগুলির মধ্যে বিশেষ করে বিহারী ও রতন বাঙলা সাহিত্যের মর্যাদা 
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বৃদ্ধি করেছে। মানুষের মনের খবর, সমাজের কুশ্রীতার, কুটিলতার স্বরূপ 
এমন সহজ সরল ও স্পষ্টভাবে তাঁর আগে আর কেউ প্রকাশ করতে পারেননি । 

মান্ধষের হৃদয়ের কথা তিনি সাহিত্যে প্রকাশ করেছেন আপন 

মর্মানৃভৃতি দিয়ে । বামুনের মেয়ে, অরক্ষণীয়া, পল্লীসমাজ প্রভৃতির বক্তব্যের 

মধ্যে কোনো নাগরিক বৈদগ্ধ নেই; যে পরিবেশ থেকে এই উপন্যাসগুলির 

রসদ যোগাড় করেছেন--তাঁকে যথাযথভাবে প্রকাশ করতে হলে কুত্রিমতার 

আবরণে চলেনা । শরংচন্ররের মধ্যে এই কৃত্রিমতা ছিল না। তার দাতা, 
পলীসমাজ, দেবদাস, চরিত্রহীন, পথের দাবী, কাশীনাথ, চন্দ্রনাথ বিন্দুরছেলে, 

বড়দিদি, পপ্ডিতমশাই, বামুনের মেয়ে, বিরাজবৌ, দেনা পাওনা, শ্রীকান্ত, শুভদা, 
শেষপ্রশ্ন, বিপ্রদাস প্রভৃতি এখনও বাঙালী চিত্তের রস পিপাস]| মিটিয়ে যাচ্ছে । 

এর মধ্যে শ্রীকান্ত অবিসংবাদ্দিতভাবে শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। একটি মানুষের 

বাল্যজীবন থেকে প্রৌচত্ব পর্যস্ত নানা অভিজ্ঞতার দিনপঞ্জীই তাকে বলা যেতে 

পারে। শিক্ষার প্রথরতা, সুক্মতা যতোই থাক না কেন মান্ষের হ্ৃদয়বৃত্তি যে 
সবার ওপরে বিজয়া, বন্দনা প্রভৃতি চরিত্রের ভেতর শরৎচন্দ্র তা দেখাতে 

চেয়েছেন। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা সহজভাবে গ্রহণ করতে না পারলে 
দুর্বল চিত্তের উপর তার কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে অচলা চরিত্রে তার 

আভাস রয়েছে, আর কল্যাণময়ী নারীর রূপ প্রকাশ পেয়েছে অন্নদীদিদি, 

রাজলক্ষ্ী, কমললতা, বিরাজ, বিশ্বেশ্বরী প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে । শরতচন্দ্রের 
উপন্তাসে পুরুষচরিত্র অপেক্ষা নারী চরিত্রগুলিই সাধারণত সজীব ; বাঙলার 
সমাজের জীর্ণতার স্বরূপ তার চোখে ধরা পড়ে ছিল। তাকে তিনি উপন্যাসেও 

চিত্রিত করেছেন। কিন্ত কি করে এই দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা যায় তার বিশেষ 
কোনে উপায় দেখিয়ে দেননি | 

উপন্যাস ছাড়া শরৎচন্দ্র কয়েকটি ছোট গল্পও রচনা করেছিলেন। বাঁঙ্ল। 

ছোট গল্পে তার “মহেশ” গল্পটি কয়েকটি শ্রেষ্ঠ গল্পের মধ্যে অন্যতম বলা যেতে 
পারে। শরৎচন্দ্র থেকে বাঙলা উপন্যাস সাহিত্যের ষে নতুন ভাব ও ভঙ্গি 

দেখা দিল পরবর্তী লেখকদের রচনায়ও তার যথেষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয় । 

এসময় রোমাঞ্চকর রহস্ত সিরিজের লেখক দীনেন্দ্রকুমার রায়, জলধর সেন, 

ম্ণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতিও গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনী লিখেছেন । 

মণিলাল 'ভারতীর' সঙ্গে জড়িত ছিলেন । তিনি মহুয়া, পাপড়ি প্রভৃতি উপন্যাস 
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রচনা করেন । জলধর সেনের ছোট গল্পের চেয়ে “হিমালয়” প্রভৃতি ভ্রমণ কাহিনীই 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শশাঙ্ক, ধর্মপাঁল প্রভৃতি 
কয়েকখানি এঁতিহাসিক উপন্তাস রচনা করেন। প্রাচীন পটভূমিকায় 
এতিহাসিক ঘটন। নিয়ে উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে একেবারে বার্থ হননি । 

শরত্চন্দ্রের সময়ে “অগ্নি সংস্কার", “বিপর্যয়” 'পাপের ছাপ" প্রভৃতি উপন্যাসের 
রচয়িতা নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, হেরফের» 'হাইফেন' প্রভৃতি উপন্যাসের রচয়িতা 
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, “অমলা” "দিকশুল” প্রভৃতির রচয়িতা উপেন্্নাথ 
গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্ত্রমোহন মুখোপাধ্যায়, "রমলার” লেখক মণীন্্লাল বস্তু, 
'পথিক' রচয়িতা গোকুল নাগ, হেমেন্ধকুমার রায়, প্রেমাঙ্কর আতর্থা 

প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । এরা শুধু উপন্যাস নয়_-ছোঁট 
গল্পও রচনা করেছেন। এই সঙ্গে অন্তরূপা দেবী. ইন্দিরা দেনী, নিরুপম। দেবী 

প্রভৃতি মহিলা! ওপন্যাসিকদের নামও উল্লেখ করতে হয। অন্তরূপ। দেবীর 
'পো্বপুত্র' এমা 'মন্ত্রশক্তি” 'মহানিশী, গরীবের মেয়ে? প্রভৃতি উপন্যাস 
যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে । নিরুপম। দেবীর “অন্নপুর্ণার মন্দির, “দিদি?, 
“বিধিলিপি", শ্যামলী” প্রভৃতি উপন্যাস বাঙালীর অপরিচিত নয় । পরের দিকের 

মহিলা ওপন্যাসিকদের মধ্যে প্রভাবতী দেবী সরম্বতী, শৈলবাপা ঘোষজায়া, 
সীতাদেবী, শান্ত দেবী, আশালত! সিংহ, আশাপুর্ণ দেবী, জ্যোতির্জরী দেবী 

প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । মহিলা উপন্যাসিকদের অধিকাংশই বাঙালীর 

গারহস্থ্য জীবনের, ধনী-দ্রিদ্রের বৈষমাজনিত ভেদ ও তার দুঃখময় পরিণাম, 
নারীত্বের আদর্শ, প্রেমের স্বগীয় মহিম' প্রভৃতি নিয়ে উপন্যাস এ ছোট গল্প 

রচনা করেছেন । 

শরতচন্দ্রের সময়ে ধাদের কথা উল্লেখ করা হ'ল তার]| প্রত্যেকেই সুখ 

ছুঃখময়, ঘাত-প্রতিঘাত জটিল মধাবিত্তজীবনের আলেখ্য অস্কন করেছেন । 

এই ধারার সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা উপন্যাস ও ছোট গল্প একটি নতুন পর্যায়ে এসে 
পড়ল। অবশ্য এ পর্যায়েও রোমান্টিক উচ্ছ্বাস যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষিত হয়। 

গোকুল নাগের “পথিক? উপন্তাসে এই কাব্যময্তা যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান, 

তার 'পথিক” উপন্তাসখানি এক সময় বঙ্গ-সাহিত্যে যথেষ্ট আলোড়ন স্থ্টি 
করেছিল। উপন্যাসের গল্পটি গতাঙ্গগতিকতা-মুক্ত একটি অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি 

নিয়ে লেখক উপন্যাসথানি রচনা করেছিলেন। গল্পের ঘটনার জটিলতা শেষ 
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পর্ষস্ত উপন্যাসখানিকে বেশ ধোরালো করে তুলেছে । কাহিনী প্রতিষ্ঠিত 
করার নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করা! সত্বেও রোমান্টিক ভাবোচ্ছ্াস প্রচুর পরিমাণে 
লক্ষিত হয়। কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে সাজ-জীবনকে আরও একটু গভীর ও 
নিবিড় করে দেখবার ও বুঝবার সহ্ৃদয় চেষ্টাও এযুগে দেখা দেয়৷ পূর্বের দৃষ্টিভঙ্গি 
অনেকখানি বদলে গেল । জীবনকে দেখার চোখের স্বপ্রাবেশ আর রইল না। 
এরা কেউ কেউ “শহুরে” জীবনের ভালোমন্দ নিয়ে, কেউবা গ্রামীন সমাজ 

নিয়ে গল্প, উপন্যাস রচনা করেছেন। কেউ কেউ কুলী, মজুর, কৃষকদের 

জীবনধারা নিয়েও লিখেছেন । ধারা বাঙলার গ্রাম্য-পরিবেশের রূপটি 
উপন্যাস ও ছোট গল্পে তুলে ধরেছেন তাদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য 
হচ্ছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় । বিভূতিভূষণের “পথের পীচালী” বাঙলা 

সাহিত্যের এক বিশেষ সম্পদ। অপু-ছুর্গার মতো এ রকম জীবন্ত চরিত্র 

বাঙলা! উপন্যাসে খুব কমই দ্রেখা যায়। শরংচন্দ্রের ইন্দ্রনাথের মধ্যে যে 
উদ্দামতা আছে, অপু ও দুর্গার মধ্যে তা নেই বটে--তবে এরকম জীবন্ত, 
সরল ও মধুর চরিত্র বাঁঙল' সাহিত্যে ছুর্লভ। বাঙলা উপন্যাস সাহিত্যে 

“পথের পাঁচালী” এক নতুন অধ্যায় সুচনা করল। বিভূতিভূষণের লেখনীতে 
প্রকৃতি যেভাবে ধরা দিয়েছে তা এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারও রচনায় 
তেমন সার্থকভাবে ধরা দেয়নি। তাঁর উপন্তাস ও ছোট গল্পের চরিত্রগুলো 

আমাদের সমাজের বিশেষ করে বাঙলার গ্রাম্য সমাজের । যারা একাস্ত 

দরিদ্র, বিত্তহীন তাদেরই জীবনের ট্রাজোডির করুণ ভৈরবী স্থর তার রচনায় 
শোনা ষায়। এখানে তিনি কবি। ব্ঢ় বাস্তবকেও বিভূতিভূষণ যেন স্বপ্র- 

বিজড়িত দৃষ্টিতে দেখেছেন । তার কারণ বাঙলার শ্টামল প্রকৃতি তার দৃষ্টিকে 
এতই বিভোর করেছিল যে এই প্রকৃতির কোলের নিঃস্ব সন্তানের করুণ 

ক্রন্দন, করুণ সঙ্গীত মাধুর্য লাভ করেছে। পথের পাঁচালী ছাড়া তার 
অপরাজিত, দৃষ্টিপ্রদীপ, আরণ্যক, আদর্শ হিন্দু হোটেল, বিপিনের সংসার, 
অন্ুবর্তন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । মৌরীফুল, মেঘমজাঁর, কিন্নরদল প্রভৃতি 
ছোট গল্পের সংকলনে তার অনেক উৎকৃষ্ট ছোট গল্পের উজ্জল সাক্ষর রয়েছে; 

বাঙলা ছোট গল্পে বিভূতিভূষণের “পু ইমাচা” গল্পটি কয়েকটি বিখ্যাত গল্পের 
মধ্যে অন্যতম | 

বিভূতিভূষণের সমসাময়িক আর একজন খ্যাতনামা লেখক ছিলেন রবীন্দ্র 
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নাথ মৈত্র। ইনি ভ্রিলোচন কবিরাজ, থার্ড ক্লাস, উদ্দাসীর মাঠ, মানময়ী গার্ল স্ 
স্কুল প্রভৃতি উপন্যাস, ছোট গল্প ও নাটক রচনা করেন। লঘু হাস্য পরিবেশনে 

ইনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অবশ্থি তার পুর্বে কোরঠীর ফলাফল, আই 
হ্যাজ, ভাছুড়ী মশাই প্রভৃতির রচয়িতা কেদারনাথ বন্দ্যোপাধায়, এবং 

বয়োজ্যোষ্ট হয়েও কাছাকাছি সময়ে রাজশেখর বস্থমহাশয় বাঙলা! সাহিত্য 
হাস্যরসাত্মক রচনা লিখে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন । প্রমথ 

চৌধুরী মহাশয় কৌতুক রসের অবতারণা ঘটালেও তার রচনা ছিল একটু 
58065 ঘেষা । রাজশেখর বস্থ মহাশয় পরশুরাম ছদ্মনামে লেখেন । তার 

কজ্জলী, গড্ডলিকা, হহ্ছমানের স্বপ্ন প্রভৃতিকে বাও.লা বাঙ্গ রচনার উজ্জল দৃষ্টাস্ত 
বল! যেতে পারে। বিভূতিভূষণ মুখোপাধায়ও অনেক হাঁসারসাত্মক ছোট 

গল্প রচনা করেছেন । রাণুর প্রথম ভাগ, রাণুর দ্বিতীয় ভাগ, রাণুর ভতীয় ভাগ, 
বসন্তে প্রভৃতি গল্প সংগ্রহে এই ধরণের গল্পের সার্থক পরিচয় পাওয়! যায়। 
তার “নীলাঙ্গুরীয়” উপন্যাসথানি একটু গম্ভীর পরণের | কিন্ত বাঙল| সাহিত্যে 
হাসারসের লেখক হিসাবেই বিভূতিভষণ মুখোপাবায় মহাশয় বিশেষ 

প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন । 
উল্লিখিত লেখকরা! ছাড়া! বালা সাহিত্যের বর্তমান কালে উপন্যান ও ছোট 

গল্পে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাপায়, অন্নধাশঙ্কর রায়, 
দিলীপকুমার রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাদ্যায়, বুদ্ধদেব বন্থ, অচিষ্থাকমার সেন গুপ, 

প্রেমেন্্র মিত্র, প্রমথনাথ বিশী, মানিক বন্দোপাপ্যায়, প্রাবোৌর সান্যাল, বনফুল, 

গোপাল হালদার, মনোজ বনু, শরদিন্দ বন্দ্যোপাপ্যার, রমেশচন্ সেন, সবোধ 

ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, গজেন্দ মিত্র, সতীনাথ ভারী, বিমল মিত্র, সঞ্চয় 

ভট্টাচার্য, স্থবোধ বস্থ, অমরেন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, জ্যোতিরিন্ত্র নন্দী, 

বারীন্দ্রনাথ দ্রাস, সন্তোষকুমীর ঘোষ, স্ুধীরঞ্জন বন্দ্যোপাপ্যায়, স্থশীল জানা, 
'বরেন বঙ্গ, স্থশীল রায় প্রভৃতি, অন্গবাদ সাহিত্যে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, নৃপেন্জ 

কুষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, অশোক গুহ, বিমল সেন প্রতি এবং নাটক রচনায় শচীন্দর 

নাথ সেনগুপ্ত, মন্সথনাথ রায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, মহেন্দ্র গুপ্ত প্রন্তির নাম 

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 

আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে ষে সমাজ চেতনা, জীবনের যে বেদনা-বোধের 

বীজ অঙ্কুরিত হচ্ছিল তারাশস্করের উপন্যাস ও ছোট গল্পে তার প্রকাশ লক্ষিত 
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হয়। বিশেষত বাঙলার অবসিতপ্রায় জমিদার শ্রেণীর জীর্ণতা, দীনতা৷ সত্বেও 
তাদের আভিজাত্যবোধকে জোর করে বাচিয়ে রাখার যে ব্যর্থ প্রয়াস ছিল 

তার উপন্যাস ও ছোট গল্পে সেই ভগ্রীবশেষ জমিদার গোঠীর একটি রূপ প্রকাশ 

পেয়েছে । আবার বস্তপ্রাধান্যের যুগে সমাজে যে নতুন পরিবর্তনের ধারা৷ স্পষ্ট 

হয়ে উঠেছে তারও একটি প্রতিকৃতি তার রচনায় পেয়েছি । ছোট গল্পের মধ্যে 

জলসা ঘর, মধুমাষ্টার, পদ্মবউ, ভাকহরকরা, অগ্রদানী, টু মোক্তারের সওয়াল 

প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । উপন্যাস ক্ষেত্রেই তারাশঙ্করের বৈশিষ্ট্য 

বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে । বাঙলার সামাজিক, পারিবারিক দুরবস্থা তার 

আর্থনীতিক ছুধোগ প্রভৃতি তার রচনায় স্থন্দরভাবে পরিষ্ফুট হয়ে উঠেছে। 

তারাশঙ্করের 'নীলক্, "আগুন, ধাত্রীদেবতী” “কালিন্দী” "গণদেবতা” 

“পঞ্চগ্রাম” মন্বস্তর", “কবি” হ্ঠাঙ্লীবাকের উপকথা? দন্দীপন পাঠশালা” 

“আরোগ্য নিকেতন" প্রভৃতি উপন্যাস রচনা! করেছেন । বাঙলার গ্রাম্য সমাজের 

নান ঘাত-প্রতিঘাত, কুটিল পরিবেশের সুন্দর রূপালেখ্য তার উপন্যাসে পাই। 

বিংশ শতাব্দীর নানা রাজনৈতিক আলোড়ন আন্দোলন যে বাঙলার স্থদূর পলী 

অঞ্চলকেও স্পন্দিত করেছিল তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসগুলিতে রূপাঙ্িত করার 

চেষ্টা করেছেন । বিত্রহীন দরিদ্র গ্রামবাসীর জীবনধারার ক্ষীণতম বৈচিত্র্যেরও 
একটি সুন্দর ও সহজ রূপ তার উপন্যাসে ধরা পড়েছে । 

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তার উপন্যাস ও গল্পগুলিতে কুলিমজুরদের জীবন- 
যাত্রার সজীব চিত্র অঙ্কিত করেছেন। বর্তমানে যারা সমাজের অতি সাধারণ 
মান্থষের জীবনযাত্রা নিয়ে গল্প উপন্যাস লিখছেন শৈলজানন্দ তাদের অগ্রবর্তী 
বললে অত্যুক্তি হবে না । শৈলজানন্দের নারীমেধ প্রভৃতি ছোটগল্পগুলি বাঙলার 

শ্রেষ্ঠ ছোট গল্লের পধায়ভূক্ত । 

অন্নদাশস্কর ছোট গল্প ও উপন্যাসে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছেন৷ তার রচনা 

অপেক্ষাকৃত বিশ্লেষণাত্মক। তীক্ষ বুদ্ধির প্রকাশ যেন বেশি পরিমাণেই 
ঘটেছে। তার আগুন নিয়ে খেলা, পুতুল নিয়ে খেলা, সত্যাসত্য প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য উপন্যাস অন্নদাশঙ্কর কয়েকটি চমকপ্রদ ছড়াও রচনা করেছেন । 

দিলীপকুমার রায়ও প্রধানতঃ মানবজীবনের গভীর সমস্যামূলক উপন্াস রচনা 
করেছেন । তার রঙের পরশ, বহুবল্লভ, ছুধার! প্রভৃতি সার্থক বিশ্লেষণাত্মক 

উপন্যাস । ধূর্জটিপ্রসাদও অস্তঃশীলা, আবর্ত প্রভৃতি উপন্যাসে একই রকম 
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বেশ্লেষণী বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন | দিলীপকুমার ও ধূর্জটিপ্রসাদ বাউলা সাহিতো 
সাহিত্য ও সঙ্গীত প্রভৃতির নানা ধারার সমালোচনার জন্যই সমধিক প্রসিদ্ধ । 

এদের রচনা মুখ্যত বুদ্ধিদীপ্ত, তাই সর্বসাধারণের পক্ষে রসগ্রহণ সম্ভবপর হয়ে 

ওঠেনা । 

বুদ্ধদেব বস্থ একাধারে কবি, প্পন্তাসিক, ছোট গল্প লেখক ও সমালোচক 

হুমাবে বাঙলা সাহিতো পরিচিত। তবে কবি বুদ্ধদেবের প্রাধান্যই তার 
মন্যান্ত রচনাতে প্রকট হয়ে উঠেছে। তীর উপন্যাস এমন কি আলোচনাগুলিও 

কাবাধর্মী হয়ে উঠেছে। বুদ্ধদেবের “একদা তুমি পরিয়ে", 'বাসর ঘর” “যেদিন 
ফটলো কমল?, “রডোডেনড্রন গ্রচ্ছ', “সানন্দা”, “কালো হাওয়া” “তিথি 

ডোর” শেষ পাঙুলিপি' প্রভৃতি বাঙ্ল। সাহিতো আপন বৈশিষ্টো 
্তপ্রতিষ্ঠিত। রোমান্টিক ভাবোচ্ছ্াস থাকা সত্বেও তিনি যুগধমকে একেবারে 

উপেক্ষা করেননি । অবশ্যি মাঝে মাঝে বাস্তবসমন্ত।-নিরপেক্ষ নরনারী 
জীবনের প্রণযোচ্ছাস-প্রধান রচনাও দেখ। দিয়েছে । তার 'শেষ পাগুলিপি' 

উপন্তাসথানি বরত্তমান কালের সার্থক উপন্যাসের পযায়ে পড়ে। বাঞঙল। 

সাহিত্যে ৬০৪617০০এর সার্থক বূপচিত্র তেমন বেশি পাওয়। যায়না । “শেষ 

পাগুলিপিকে? ক্ষয়ে আস সমাজের সার্থক প্রতিকৃতি বল। যেতে পারে । তার 

“কালের পুতুল”, “রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প” প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য আলোচনার 
বই। বুদ্ধদেব-পত্বী প্রতিভা বস্থও ছোট গল্প ও উপন্যাস রচনায় প্রতিষ্ঠালাভ 
করছেন । 

অচিস্ক্যকুমার সেনগুপ্তের উপন্যাসেও কবিত্বের আমেজ রয়েছে । ক্ষীবনের 

নানাদিকের গু রহস্তের দ্বারোদ্ঘাটন করতে গিয়ে এ যুগের পন্যাসিকরা! 

মাঝে মাঝে এত বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠতে চেয়েছেন যে তাতে অনেক 

সময় একটি ছুর্বল মনোভাবের প্রকাশও ঘটেছে । অচিষ্ক্যকুমারের বেদে 
প্রভৃতিতে এই ভাবটি লক্ষিত হয়। “আসমুদ্র উপন্যাসে কবি অচিন্তা- 

কুমারের রোমান্টিক উচ্ছ্বাস বেশি প্রকাশ পেয়েছে । উর্ণনাভ? তার সার্থক 

উপন্যাস বল! যেতে পারে । 'আকম্মিক” “কাক-জ্যোহন্সা”, পপ্রচ্ছদপট” প্রভৃতিও 

বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে । ছোট গল্প রচয়িতা হিসাবেও অচিন্ত্যকুমারের 

শ্রেষ্ঠত্ব অনম্বীকার্য। বর্তমানে 'পরমপুরুষ” (শ্রীশ্রীরামর্চ পরমহৎসদেব ) 
পর্বে তার আসন বাঙলা সাহিত্যে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে । বুদ্ধদেব ও 
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অচিন্ধ্যকূমারের ভাষার লালিত্য এবং ভাবপ্রকাঁশের ভঙ্গী তাদের নিজস্বই 
বলা যায়। এক প্রেমেন্দ্র মিত্রের সেই এদের কিছুটা সাদৃশ্য আছে। 

প্রেমেন্্র মিত্র উপন্যাস অপেক্ষা ছোট গল্প রচনাতেই বেশি খ্যাতি অর্জন 

করেছেন। তার “বেনামী বন্দর” "পুতুল ও প্রতিমা”, “মহানগর, প্রভৃতি ছোট 

গল্পের সংকলন গ্রন্থে সার্থক ছোট গল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। 'পুন্ীম» 

“বিরুত ক্ষুধার ফাদে? একটি রাত্রি” ভম্মশেষ?, শঙ্খল” “মহানগর, প্রভৃতিকে 

নিঃসন্দেহে বাঙলা শ্রেষ্ঠ গল্পের পধায় ভূক্ত করা যায়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনায় 

কাব্যোচ্ছ্বাসের উদগ্রতা কম। তার রচিত উপন্তাসগুলির মধ্যে 'কুয়ীসা”, 

“ভাবীকাল', যোগাযোগ” প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য | 

প্রমঘনাথ বিশীও ছোট গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, রচনা করেছেন । 

বর্তমান দিনে তিনি সাহিতা আলোচনার জন্য সমধিক খ্যাতি লাভ করেছেন । 

প্রমথনাথের রচনা কখনও কখনও 9201:€ ঘেষা হয়ে উঠেছে । কিন্তু কবিতায় 

ও উপন্যাসে তিনি রোমান্টিক । তার উপন্যাসে যে অনুভূতির প্রকাশ 

লক্ষিত হয়, তাতে কবির সুক্ম সৌন্দধান্ুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রমথনীথ 
বিশীর পদ্মা, জোড়াদীঘির রায় পরিবার প্রভৃতি উপন্াস হিসাবে সার্থক হয়ে 

উঠেছে । পরের দিকের মহামতি রাম ফাস্ড়ে, নীলবর্ণ শুগাল প্রভৃতিও 

উল্লেখযোগ্য রচনা । তার খণং কৃত্বা, ঘ্বতিংপিবেৎ, পরিহাসবিজল্পিতম্, মৌচাকে 

টিল, ডিনামাইট প্রভৃতি নাটকগুলিতে তির্যক ব্যঙ্গ-বিদ্রপের প্রকাশ ঘটেছে । 

বাঙলার শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিকদের মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি 

বিশেষ স্থান আছে। তার দিবারাত্রির কাব্য, পুতুলনাচের ইতিকথা 
প্রভৃতি পুর্বোল্লিখিত ওপন্যাসিকদের রচনা অপেক্ষ। অনেক বেশি বাস্তব ঘেষা 

হয়ে উঠেছে । সমাজের যথাযথ রূপনির্ণয়, এবং মানবজীবনের নানারকম 
সমহ্যার অবতারনা, নরনারী জীবনের সুন্মাতিস্ক্ম বিশ্লেষণ, মধ্যবিভ্ত ও 

বিত্বহীন জীবনের ইতিকথা রচনা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস ও ছোট 

গল্পের প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। তার পদ্মানদীর মাঝি, 
জননী, সহরতলী, চতুক্ষৌণ, প্রতিবিষ্ব প্রভৃতি উপন্যাস বাঙলা সাহিত্যের 
বিশেষ সম্পদ | শুধু উপন্যাস নয়, ছোট গল্পেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। তার সপিল, বিষাক্ত প্রেম, ফাসি, ভেজাল, রোমাঞ্চ 

প্রভৃতি ছোট গল্প হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
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গল্পও উপন্যাস একদিকে নরনারীর জীবনের প্রেম আবার বিরুত যৌনান্বভৃতির 
স্পষ্টপ্রকাশ অন্যদিকে কোনো! কোনো রচনায় বিশেষ রাজনীতিক মতাদর্শের 

প্রতিফলন লক্ষিত হয়। শেষোক্ত আদর্শের ছকে ফেলে যখন তিনি গল্প বা 

উপন্যাস রচনা করতে গেছেন তখনই তার আগেকার রচনার স্বতস্ফুর্ততা, 

সহজতা অনেকখানি যেন শিথিল হয়ে এসেছে । যেখানে তিনি সচেতনভাবে 

একটি বিশেষ মতকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য রচনায় প্রকুত হয়েছেন সেখানেই 

যেন কিছুটা রসশৈথিল্য ঘটেছে । অথচ তার আগেকার উপন্যাসের নায়ক- 
নায়িকাদের সাধারণ মান্ষ হিসাবেই পেয়েছি । তাদের জীবনের নানা 
স্থখছুঃখ ঘাতপ্রতিঘাতের রূপটি তিনি স্থন্দরভাবেই একেছেন। পরের দিকে 

মানব মনের বিপ্লবাত্মক মনোভাবটির সুস্পষ্ট চিত্র ঝআাকতে গিয়ে তিনি যেন 

নিজের রসাঅয়ী মনকে দূরে সডিয়ে রেখেছেন । তবুও একথা! অবশ্থিই 
স্বীকার করতে হবে যে বাঙালী নরনারী জীবনের নান! মহলার বিচিত্রা্ভতির 
সার্থক পরিচয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় পাওয়া গেছে । 

প্রবৌধ সান্নালের রচনায় কাব্যময়তা যেমন লক্ষিত হয় ঠিক তেমনই 
সমাজের গতান্ুগতিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শোনা যায়। তার রচিত 

উপন্যাসের মধ্যে “প্রিয় বান্ধবী", “অগ্রগামী? “বনহৎসী”, “হাস্থবান্' প্রভৃতি 

উল্লেখযোগ্য উপন্তাস বল! যেতে পারে । ভ্রমণ কাহিনীকেও যে সরসভাবে 

প্রকাশ করা যায় তার উতরুষ্ট উদাহরণ তার “মহাপ্রস্থানের পথে, “দেনতাস্ম। 

হিমালয়” প্রভৃতি রচনা । প্রবোধকুমীর “অবৈধ”, "অঙ্গার? প্রভৃতি কয়েকটি সার্থক 

ছোট গল্পও রচনা করেছেন । তার ভাষার প্রাঞ্লত ও সরসত| তার রচনাকে 

সাবলীল গতিদান করেছে । নরনারী জীবনের স্বস্ম আলোচন! করতে গিয়েও 

তিনি রোমান্টিক রয়ে গেছেন। 
“বনফুলের' ( বলাইঠাদ মুখোপাধ্যায় )রচনাও বুদ্ধিপ্রধান এবং বিশ্লেষণা মক, 

তার রাত্রি, জঙ্গম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রচনা । বনফুল অনেক কবিতা ও 

ছোট গল্প লিখেছেন । 
রাজনীতির পটনুকায় রবীন্দ্রনাথ থেকেই উপন্তাস রচন৷ শুরু হয়েছিল। 

পরাধীনতার বেদন। ও গ্লানি জাতীয় জীবনের ওপর কি যে ছুঃখের কালে] ছায়া 
বিস্তার করেছিল এবং তা! থেকে মুক্তি পেতে গেলে সমগ্র জাতিকে কোন্ পথ 

ধরে চলতে হবে__-এই আদর্শ অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র নানাভাবে 
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আসন্ন সমাজ বিপ্লবের আভাস দেবার চেষ্টা করেছেন। মানব জীবনের 

সৌন্দ্যান্ুভৃতি, তার আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতা, ব্যক্তি জীবনের সার্থক প্রকাশের 
জন্য দুনির্বার সংগ্রাম, প্রেমের ছন্ব ও তার শুভ বা অশুভ পরিণাম--এসব 

নিয়ে নানা উপন্যাস রচিত হয়েছে । বিদেশী সাআজ্যবাদ-নিপীড়িত জাতীয় 

জীবনে ভাবীকালের বিপ্লবের যে আয়োজন চলছিল সাহিত্যেও তার প্রকাশ 

ঘটতে থাকে । গোপাল হালদারের “একদা” “উনপঞ্চাশী” “পঞ্চাশের মন্বন্তর' 

প্রভৃতি এই ভাবাঙ্গ রচনা । গোপাল হালদার, তারাশঙ্কর প্রভৃতির বেশির 

ভাগ উপন্যাসে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব বিছ্যমান। জনগণের জ্নয 
বাঙ্লায় কি ধরণের উপন্যাস রচিত হওয়া প্রয়োজন গোপাল হালদারের 
উপন্যাসে তার দৃষ্টান্ত মেলে । গল্পের বিষয়বস্ত ও শিল্পভঙ্গীর দিক থেকে 
বামপন্থী সাহিত্যিকদের শুধু নয় সকল পন্থী সাহিত্যিকদের এই আদর্শ গ্রহণ 
কর! অবাঞ্ধনীয় হবেনা । চিন্তা ও বুদ্ধির প্রাথধ তার রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 

উপন্যাস ছাঁড়। তিনি সাহিত্যা-আলোচন! মূলক গ্রস্থও রচনা করেছেন৷ সতীনাথ 
ভাছুড়ীর “জাগরী", মনোজ বসুর “ভুলি নাই” জরাসন্ধের “লৌহ কবাট? প্রভৃতিকে 

এই পধায়ভুক্ত করা যায়। “জাগরী” উপন্যাসখানি এককাঁলে বাউল দেশের 

পাঠকসাধারণের মনে অপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিল। মনোজ বস্থর “বনমর্মর?, 

নরবাধ' প্রভৃতি গল্প সংকলনের ছোটগল্পগুলি বাঙলা ছোটগল্পের আসরে 

বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে । গোপাল হালদারের ভাষায় যেমন যুক্তি- 

নিষ্ঠাজনিত কিছুটা শুষ্কতা আছে--মনোজ বস্থর ভাষায় আবার তার উল্টে 
অতিরিক্ত সারল্য ও তারলা লক্ষিত হয়। 

এই নতুন ধারায় উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখিয়ে হিসাবে নারায়ণ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের বিশেষ স্থান আছে। তার “উপনিবেশ” পর্বগুলিতে, “সুর্য 

সারথী”, “মন্ত্র মুখের? প্রভৃতি রচনায় যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় পাই । বর্তমান 

দিনে এতিহাসিক পটভূমিকায় উপন্যাস রচনার ষে ঝেক বিমল মিত্র, প্রাণতোষ 
ঘটক প্রভৃতির রচনায় দেখা দিয়েছে নারায়ণের “পদসঞ্চারে?ও তারই ধ্বনি শোনা 

যাঁয়। চমকপ্রদ ঘটনা অবলম্বনে সবাইকে হতবাক্ ক'রে দিয়ে “সস্তা জনপ্রিয়তা, 
লাভ করার ঝেৌক তার রচনায় তেমন দেখা যায় না। নারায়ণ ছোটদের 
জন্য গল্প-রচনা করেও বেশ সুনাম অন করেছেন। স্থবোধ ঘোষ ও গজেন্দ্র 

মিত্রের গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে সামাজিক জীবনের বৈচিত্রের আলেখ্য অস্কনের 
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প্রয়াস লক্ষিত হয়। এক সময় স্থবোধ ঘোষের “ফসিল” "পরশ্তুরামের কুঠার, 
“একতীর্থা” প্রভৃতি গল্প বেশ আলোড়ন স্থষ্টি করেছিল। “তিলাঞ্জলী' উপন্যাসে 
সেই খ্যাতি কিছুটা ম্লান হয়েছে। কিন্তু তার ভাষার সরসতা ও তীস্ষতা তার 
রচনাকে সার্থক করে তুলেছে । 

রমেশচন্দ্র সেনের কাজল, কুবপালা, গৌরীগ্রাম, শতাব্দী, পুব থেকে পশ্চিম, 
চক্রবাক প্রভৃতি উপন্যাসে লেখকের যথেষ্ট মননশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 

ছোট গল্পেও তার দান কম নয়। তার উপন্যাস বাঙালীর সামাজিক, রাষ্টরনীতিক, 

জীবনের পরিচয় বহন করে। কাজল, কুরপালা, শতাব্দী প্রভৃতি উপন্যাসে 

তার প্রগতিশীল মনের প্রকাশ ঘটেছে | তবে তার রচন। একেনাবে রোমান্টিক 
উচ্ছ্বাস বজিত নয়। রমেশচন্দ্র সেনের অর্ধিকা"শ গল্পের ঘটনার কেন্তরস্থল 
পূর্ববঙ্গ । 

সঞ্জয় ভদ্টাচার্ষের বৃত্ত” উপন্তাসখানিকে আধুনিক কালের যৌনবিরুতির 
সমশ্তামূলক উপন্যাস বল! যেতে পারে । স্থবোদ বস্গুর পদ্মা প্রমন্ত। নদী” “বন্দিনা' 
“মানবের শক্র নারী”, পুনর্ভব* প্রভৃতি উল্লেখযোগা রচন।। বিমল মিত্রের অন্যান্ত 
উপন্যাস ও ছোটগল্পের চেয়ে “সাহেবের বিবি গোলাম” উপন্তাখানিই বিশেষ 

জনপ্রিয়তা অর্জন করেছ । পন্মদীঘির বেধিনী”, চরকাসেম” "দক্ষিণের বিল” 

“ভাঙছে শুধু ভাঙছে", কিনকপুরের কবি", এঅহল্যাকন্তা" প্রতি উপন্থাসের 

রচস্বিতা অমরেন্দ্র ঘোঘের বাঁওল। সাহিত্য ক্ষেত্রে আবিভাব খুব বেশিদিনের নয় । 

রমেশ চন্দ্র সেনের মতে। তিনিও বাঁডলা সাহিত্যের নানা মহলের সঙ্গে বন্ুদিন 

থেকে জড়িত থাকলেও নিজের রচন। নিয়ে অল্প কিছুদিন আগে বাওল। সাহিত্য 
ক্ষেত্রে পরিচিত হয়েছেন । কিন্তু এই অল্পদিনের মধ্যেই বেশ জনপ্রিয়ত1৩ অর্জন 

করেছেন। তীর গল্পের ঘটনার কেন্দ্রস্থল পূর্ববঙ্গ । সামাজিক পরিবেশটিও 

অধিকাংশ উপন্যাসে পুর্ববঙ্গের । তাই ভাষা প্রয়োগে কয়েকটি পূর্ববঙ্গের 

ভাষাকেই গ্রহণ করেছেন । রম়েশচন্দ্র সেন এবং আরও কয়েকজন ইপন্যাসিকও 

এই রীতি অবলম্বন করেছেন । অমরেন্দ্র ঘোষ কয়েকটি ভালে! ছোটগল্পও রচনা 

করেছেন । অন্যান্য উপন্যাসের মধো সম্োষকুমার ঘোষের “কিন গোয়ালার 

গলি” স্থুবীরঞ্চন বন্দোপাধ্যায়ের “অন্য নগর", স্থশীল জানার “বেলাভূমির গান+, 

বরেনবসুর “রংরুট” প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য উপন্তাস। এদের মধ্যে অনেকে 

সার্থক ছোটগল্পও রচনা করেছেন । সন্তোষকুমার ঘোষের ছোটগল্প, স্থশীল 



৪৮০ বাঙ্ল! সাহিত্য পরিক্রমা 

জানার “ঘরের ঠিকানা” গল্প সংকলনের গল্পগুলিতে যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় 
পাওয়া যায়। এ ছাড়া বর্তমানে নরেন্দ্রনাথ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নীহাররঞ্চন 
গুপ্ত, বারীন্দ্রনাথ দাশ, ফাস্নী মুখোপাধ্যায়, স্থশীল রায়, বাণী রায়, “্যজন”, 
“ত্রিআোতা” “মালশ্রু”, 'পাকাধানের গান” প্রভৃতির লেখিক1 সাবিত্রী রায় প্রভৃতি 
এবং আরও অনেক উদীয়মান লেখক ও লেখিকা উপন্যাস রচনা করছেন । কিন্তু 
বর্ভমানকালের উপন্তাসগুলির বিষয্নবস্তর ভাবগৌরব যেন পুর্বাপেক্ষা কমে এসেছে । 
তাই এখন উপন্যাসের চেয়ে যাযাবরের “দৃষ্টিপাত”, সৈয়দ মুজতবা! আলীর “চাচা 
কাহিনী” রগ্রনের "শীতে উপেক্ষিত” প্রভৃতির মতো এক ধরণের রম্যরচনার 
দিকে পাঠক সম্প্রদায় ষেন বেশি ঝুঁকে পড়েছে। 

রাঙতাা অন্যুলাদ সাহিত্য 

অন্তবাদ সাহিত্যের জন্মকাল উনবিংশ শতাব্দী । বর্তমান দিনেও তার 

অভাব ঘটেনি । শুধু অভাব দেখ। দিয়েছে সার্থক অনুবাদ সাহিত্যের । বর্তমান 
যুগে ধারা অনুবাদ সাহিত্যে খ্যাতি লাভ করেছেন তাদের মধ্যে “বুতুক্ষা”, 

“লে মিজরেবল্, নীলপাধী প্রভৃতির অঙ্গবাদক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম সর্বাগ্রে 
করতে হয়। অন্বাদের ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তীর সাক্ষাৎ গুরু । 

তার "চলমান জীবন" পর্বগুলিতে বাঙলার সাহিত্য ও সাহিত্যিক এবং স্থ্ধী 

সমাজের সুন্দর প্রতিরুতি প্রকাশ পেয়েছে । নৃপেন্দ্রকষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ও অনুবাদ 

সাহিত্যে জনপ্রিয়তা অন করেছেন । তার ভাব্প্রকাশের ভঙ্গীতে এবং ভাষায় 

কাব্যময়তা বেশি পরিমীণে লক্ষিত হয়। গকির “মার অন্গবাদ তার প্রকৃষ্ট 

প্রমাণ। অশোক গুহও গফির “মা, ইলিয়া এরেনবুর্গের “ঝড়” পার্লবাকের 
দুধারা', এমিল জোলার 'সম্ভীবনার পথে" প্রভৃতি আরও অনেক বিদেশী গ্রন্থের 

অন্থবাঁদ করেছেন । বিমল সেনও গকির “মা"র অন্থবাদ করেছেন। এছাড়া আরও 
অনেকে বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ করছেন, কিন্তু ছুঃখের বিষয় অনুবাদ 

সাহিত্য পাঠক সমাজের মনৌযোগ তেমন আকর্ষণ করতে পারছে না। অথচ 

বাঙলা সাহিত্য এই ধারার সার্থক প্রতিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজন আছে। কিন্ত 
মুষ্টিমেয় কয়েকজন লেখকের অনুবাদ ছাড়া সার্থক অন্বাদ সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা 
ও প্রচুর এখনও তেমন হয় নি। 



পল্সিশ্পে্ 

বর্তমান যুগে সার্থক নাটকের বড়ো অভাব । শচীন্রনাথ সেনগ্রপ্ত, মন্মথ 

রায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, মহেন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি ছুচারজনের কয়েকখানি নাটক ছাড়া 
বাঙলা রঙ্গমঞ্চ এখনও গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীবোদ প্রসাদ প্রভৃতির নাটকের 

ওপরই অনেকখানি নির্ভর করে । বেশির ভাগই দেখা যায় যে উপন্যাসকে 

নাট্যরূপ দীন করে আরই অভিনয় চলছে । গৈরিকপতাকা, কারাগার, মাটির 

ঘর বিশবছর আগে, টিপু সথলতান, মহারাজ নন্দকুমার, সিরাজদ্দৌল। প্রভৃতি 

কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য নাটক ছাড়া বঙমান যুগের নাট্য মাহিতো সার্থক ও 
বলিষ্ট নাটক তেমন বেশি পাওয়া যায় না। একথা সত্য যে জাতীয় জীবনের 

বৈচিত্রের বা সংগ্রামের এমন কোনো মস্থরত! দেখা দেয়নি অথবা ব্যক্তি 

জীবনের স্থখ দুঃখের, আঘাত সংঘাতের এমন কিছু রসহীনত। দেখা দেয়নি যে 

নাটকের বিষয়বস্ত্র অভাব ঘটবে । আমাদের মনে হয় এসব দেখার স্বক্ষম 

চোখ এবং অনুভব করার দরদী হৃদয়েরই অত্যান্থ অভাব হেতু বাঙল! নাটকের 
এই অসপ্ভাব দেখা দিয়েছে । 

শরৎ-পরবর্তী সাহিত্যধারাকে আমরা বর্তমান কালের অর্থাৎ আমরা! এখনে। 
যার মাঝামাঝি আছি তার সাহিত্যধারা বলে আখা| দিতে পারি । 'অনেক 

সময় এই কালকে অতি আধুনিক বা৷ সাম্প্রতিক কাল (কোনোটাই বলা সমীচীন 
বলে মনে হয় না) বল! হয়। এযুগের সাহিত্যের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধো 

প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বস্তুনি্ঠা। সন লেখকদের মপোই যে বস্থনিষ্ঠা দেখা 

দিয়েছে তা নয়, তবে দেশের রাষ্্নীতিক, সামাজিক নান] ঘটনা-ছুর্ঘটনার 

ভেতর দিয়ে যে নতুন চেতনাবোধ সাহিত্যে ও সমাজে দেখা দিয়েছিল তার 
প্রভাব এদের প্রায় সবার রচনাতেই পাওয়া ষায়। মপ্যবিত্ত, বিত্হীন, দরিদ্র 

বেকার, শ্রমিক, মজুর, চাষী প্রভৃতি সমাজের সাধারণ মান্রষের জীবনের 
ক্থথ-ছুঃখ, সৌন্দর্যান্থভৃতি, উচ্ছবাসমুখরতা নিয়ে শৈলজ্ানন্দ, তারাশঙ্কর, 

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দোপাধ্যায়, অচিস্থ্য কুমার, প্রেমেন্্র মিত্র, 

গোপাল হালদার, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র সেন, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সুশীল 

জান! প্রভৃতি নান! ছোট গল্প ও উপন্ঠাস রচন| করেছেন! এতদিন ধরে. যারা 
উপেক্ষিত ছিল-_তারাই এবং তাদের জীবন-বৈচিত্র্যই এযুগে সাহিত্যের বিষয়- 



৪৮২ বাঙলা সাহিত্য পরিক্রম! 

বস্ত হ'ল। সমাজের একপাশে যাঁরা মুখ বুজে পড়েছিল তাদের জীবনরহস্তই 
হ'ল সাহিত্যের প্রধান উপকরণ। এদ্দিকে ক্রমবর্ধমান আর্থনীতিক বিপর্ধয়ে 
বিপর্যস্ত ও তিক্ত সমাজ-জীবন চাইছে মুক্তি। আজ পরিবর্তন দেখা দিয়েছে 
মানষের সমাজে- মানুষের চিত্তপটে । তাই সাহিত্যের ধর্মও পরিবন্তিত 
হ'ল। কারণ “সমাজ পরিবন্তিত হয়, সংস্কৃতি পরিবন্তিত হয়, আর শিল্প 

সাহিত্যও নতুন রূপ লাভ করে। (সংস্কৃতির রূপাস্তর-গোপাল হালদার) 
রবীন্দ্রনাথ থেকেই যে যুগ পরিবর্তন স্পষ্টভাবে শুরু হয়েছিল তার রোমান্টিক 
রূপের সঙ্গে সঙ্গে রূঢ সত্যের রূপও দেখা দিয়েছিল। বর্তমান কাঁলের 
লেখকদের রচনায় তা আরও স্থম্পষ্ট হয়ে উঠল । এধুগের সাহিত্যে বাঙালীর 

সমাজ-জীবনের সমস্যাগুলোর অবতারণা ঘটেছে । সঙ্গে সঙ্গে সমাজনিরপেক্ষ 

শুদ্ধ রোমান্টিক উপন্যাস, পাশ্চাত্য সাহিত্য ধারার-_-বিশেষ করে যুদ্ধোত্বর 
কালের বিকৃতির অন্ধ অনুকরণেও অনেক উপন্যাস রচিত হয়েছে । সাহিত্যে 

তাদের নিত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট কারণও রয়েছে । বাস্তব সমস্তা- 

নিরপেক্ষ নরনারী জীবনের শুদ্ধ প্রণয়োচ্ছাস-প্রধান উপন্তাস ও ছোট গল্প 
বর্তমানকাল ততটা সহজে মেনে নিতে চায় না। 

এই যুগের কোনো কোনো রচনায় “ইডিপুস কমপ্লেক্সের, এতো প্রাবলা 
দেখা দিয়েছিল যে উক্তভাব পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে ধার করে এনে 

আমাদের সাহিত্যিকরা যেন পাশ্চাত্তেরও সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিলেন । এই 
স্পষ্টবাদ্িতায় 'সম্তা বাহাছুরী” থাকতে পারে বটে, কিন্তু সাহিত্য রসের 

পরিচয় তাঁতে কিছুই থাকে না। এই ধরণের মনোভাবকে ঠিক আধুনিকতা 
বলা চলে না। পুরাতনের পুনরাবৃত্তি করতে করতে যখন আর নতুনের 

কোনো আভাসও পাওয়া যায় না, তখন সেখানে দুর্বলতার নাল! বেয়ে যে 

বিকৃতির প্রকাশ অবশ্যভাবী হয়ে ওঠে, এই যুগের সাহিত্যে সেই বিকৃতির 
একট] অবাঞ্ছিত প্রকাশ ঘটেছে । তবে এও সত্যি কথা যে, এই ধরণের রচনাকে 

বা সাহিত্যিকদের “একেবারে কিছু নয়” বলে উড়িয়েও দেওয়। সম্ভব নয়। বাঙলা 
সাহিত্যের এই শ্রেণীর সাহিত্যিকর! সমাজের একটা পঙ্কিল শোতের ধারা 
নির্দেশ করেছেন। কিন্তু সাহিত্যে যে সমস্তাগুলে। ষে কারণে সর্বজনীন আখ্যা 
পেতে পারে__সেই ষুগধর্মের ও যুগচিত্রের দিকটা এরা উপন্যাসে যথা সম্ভব 
এড়িয়ে গেছেন। সাহিত্য শুধু জীবনের গীতোচ্ছাসের মধুর বা উন্মত্ত 
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প্রকাশই নয়__কারণ তাতে একটা চমক বা বিল্ময় থাকতে পারে বটে, 
কিন্তু সেখানে যথার্থ রূপস্থষ্টির নিষ্ঠা ও সহান্ুভতিশীলতার অভাব থেকে যায়। 
এই যুগের অনেক সাহিত্যিক সৃষ্টি করেছেন মায়ালোকের রহস্যঘন কুহেলী। 
আবার এই যুগেরই কোনো কোনো লেখক যে যুক্তিনিষ্ঠা সাহিতো প্রকাশ 
করতে চেয়েছেন তাতে মধাবিত্ত জীবনের অসচ্ছন্দ গতি ও যে'নাকাজ্ষাই বেশী 
প্রকাশ পেয়েছে । এটাই যেন তখন পুর্বতন সাহিতা ধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষণা করার প্রথম স্তর। কিন্ত এই বিদ্রোহ যদি সমাজে কলাণকে প্রতিষ্ঠিত 
করতে না পারে-_তাহলে সাহিত্যে তার প্রকাশ ঘটিয়ে তার মাধামে সমাজেরও 

কোনে কল্যাণ স্থায়ী হতে পারে ন!। 

আর একশ্রেণীর লেখকরা চাইলেন এই মোহবিকার থেকে-_সমাজের জীর্ণতা, 

জড়তা ও কুসংস্কার থেকে মুক্তি । এই ভাবাদর্শ নিয়ে এই যুগে নানা গল্প 
উপন্তাস প্রভৃতি রচিত হয়েছে । সবই যে সার্থক হয়েছে তা নয়। কিন্তু এই 

কুগ্ঠাহীন নিরন্তর প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয় । তবে এহ সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সতর্ক 
বাণীও মনে রাখ! আমাদের কতব্যা। আমাদের আধুনিক দিনের সাহিত্যে 

পুরানোর প্রতি যে স্পধিত বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে তাকে তিনি সম্পূর্ণ স্বীকার 
করেন না। তার মতে “নতুনের বিদ্রোহ অনেক সময় স্পর্পামাত্র । বিদ্রোহ 
যদি শুধু স্পর্ধা হয়েই প্রকাশ পায় তাতে মানব কল্যাণের কোনে। পরিচয় পাওয়। 

যায় না। সাহিত্যে বাস্তব নিষ্ঠার ধুর। তুলে শুবু বাপানে। রাস্তার ওপর দিয়ে 

চোখ রাঙিয়ে চলাতে কখনও আটের চরম প্রকাশ ঘটেনা। নিঃন্ব, দরিদ্র 

জীবনের চিত্র আকতে গিয়ে শুধু মরুভমির চিত্র আকলেই চলবে না। আমর! 
সাহিত্যে চাই _-মানব জীবনের সার্ক ও যথার্থ প্রতিকতি। সেখানে 

নকলের স্থান নেই । সত্যের যথার্থ প্রকাশ ঘটবে সাহিত্য । উপন্যাসে, 

ছোট গল্পে জীবনের যথার্থ রূপটি আটের সম্পূর্ণতা নিয়েই বিকশিত হয়ে ওঠা 
দরকার । রবীন্দ্রনীথের মতে 'নভেলে কোনে একজন মান্ষকে ইন্টেলেক্চুয়েল 

প্রমাণ করতে হবে অথবা ইন্টেলেকচুয়েলের মনোরঞ্জন করতে হবে বলেই 
বইখানাকে এম, এ, পরীক্ষার প্রশ্নোন্তরপত্র করে তোল। চাই, এমন কোনো! 
কথা নেই । গল্পের বইয়ে যাদের থীসিস পড়ার রোগ আছে, আমি বলব, 

সাহিত্যের পদ্মবনে তীরা মত্ত হস্তী। তীর মতে পাশ্চাত্য উপন্তাসগুলি কেবল 

বুদ্ধির কসরতই বেশী দেখাচ্ছে “তাতে রূপ নেই, আছে প্রচ্র বাক্যের পিগু।? 
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এটা সবাই স্বীকার করবে যে কেবল কথার মারপ্যাচ আর শুষ্ক তত্বের 

অবতারণাতেই উপন্যাস, ছোট গল্প বা কবিতা যথার্থ আর্ট হয়ে উঠতে পারে 

না। বাস্তব ও কল্পনার যুগপৎ মিলনেই রসমাধূর্ধ অনুভূত হয়। বর্তমানে 
দিনের অনেক উপন্যাস, গল্প, কবিতাই এই রসমাধুর্য থেকে বঞ্চিত। 

যাহোক, রবীন্দ্রনাথ-শরংচন্দ্রের পর থেকে সাহিত্যে যে সামাজিক ধারার 
গতি বিভ্রান্ত হয়ে স্তৃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারছিল না-_অর্থাৎ কেবলই সমাজের শব- 
দেহের আবর্জনা নিয়েই পড়েছিল__তাঁর একটি বেরিয়ে পড়ার পথ ধারা 

আবিষ্কার ক'রে সে পথ ধরে চলতে ও সমাজকে চালাতে চেয়েছিলেন তার্দের 

মধ্যে নজরুল, যতীন্দ্রনাথ, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার, তারাশঙ্কর, 

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, মাঁণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ 

গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । আজ আমরা যাকে 

প্রগতিশীলতা বলি একদিন এদের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার ভেতরে দেখা 

দিয়েছিল। কিন্তু এখনও বাঙল1 সাহিত্যে এই নতুন চেতনাবোধের পরীক্ষা- 
নিরীক্ষাই চলেছে । এখনও তার শেষ হয়নি। তাই এই যুগের সাহিত্য-স্থষ্ি 
সম্বন্ধে কোনো ফলকথা৷ ব্লবারও সময় আসেনি । বাঙলা সাহিত্য এখনও 

একটি স্থির জাতীয়-সংজ্ঞাপ্রাপ্ত জাতির জীবনের বর্তমান ও ভবিষ্যত নির্ধারণ 

করতে সম্পূর্ণ সক্ষম হয়নি। এখনও আমাদের সামাজিক জীবনে যে আর্থ 
নীতিক দৈন্যের ঝড়-ঝাপটা চলেছে এবং প্রতিনিয়ত জীবনে যে ঝড়-ঝাপটা! 

সইতে হচ্ছে, তাতে ছুধোগপুর্ণ জীবনের সংগ্রাম শেষ হতে এখনও অনেক 
বাকি। কাজেই সাহিত্যের ভেতর দিয়ে সংগ্রামের কালকে অতিক্রম করাও 

সম্ভবপর নয়। একটা ভবিষ্যতের নির্দেশ বা আভাস ছাড়া তাতে আর বেশী 

কি থাকতে পারে ? রবীন্দ্রনীথের কথায় যা কিছু আমাদের সুখছুঃখ বেদনার 

স্বাক্ষরে চিহ্িত, যা আমাদের কল্পনার দৃষ্টিতে স্থপ্রত্যক্ষ, আমাদের কাছে 

তাই বাস্তব ।"*"আমরা যাকে বাস্তব বলে গ্রহণ করি সেইটেতেই আমাদের 
যথার্থ পরিচয় । এই বাস্তবের জগৎ কারো প্রশস্ত, কারো সংকীর্ণ। কারো 
দৃষ্টিতে এমন একটা সচেতন সজীবতা আছে বিশ্বের ছোট বড়ো অনেক কিছুই 
তার অন্তরে সহজে প্রবেশ করে। বিধাতা তার চোখে লাগিয়ে রেখেছেন 

বেদনার স্বাভাবিক দূরবীক্ষণ অণুবিক্ষণ শক্তি।” (বাঙলা ভাষা পরিচয়) 
বাস্তবের এই সংজ্ঞ। নন্দনবাদীদের কাছেও অস্বীরৃত হবে না আবার একেবারে 
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প্রিবর্তনে বিশ্বসীদের কাছেও অগ্রাহ্ হবে না । এই মতে প্রগতিপন্থীদেরও 

কোনো আপত্তির কারণ থাকবে না। রবীন্দ্রনাথের এই মতে স্থিতিকে নম 

গতিকেই স্বীকার করা হয়েছে। 

বাঙলা সাহিত্যের প্রাচীন কাল থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পযস্ত, 

উনবিংশ শতাব্দী এবং রবীন্ত্র-প্রভাবিত এই বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সাহিতা ধারার 
যে বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় তাতে প্রত্যেক যুগের যুগধর্ম, সামাজিক মনের হুখছুঃখ, 
বেদনাবোৌধ, এবং যুগচিত্তের চেতনা অন্ুযায়ী আমাদের জাতীয় সাহিত্যের 
প্রকাশ ঘটেছে। প্রাচীনকালের মানুষের জীবনধারা তার অথনৈতিক, 

সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ঘন্দ-সংঘাত _সেকালের সাহিতো ধর্মভাবের প্রাধান্য সত্বেও 

বেশ কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে । চর্ধার যুগ থেকে মহাপ্রস্থ শ্রইচতগ্গেৰ আবির্ভাব 

কালের পুর্ব পর্যন্ত বাঙ্লার সমাজের নান। রূপবৈচিত্রা যুগের সাহিতো 

প্রতিফলিত হয়েছে । এ যুগে ধর্মভাব, অলৌকিক প্রভৃতি প্রবল ভয়ে দেখা 
দিলেও সামাজিক মানুষের মনোভাব, তার প্রতিদিনের স্থখদ্ুঃখের স্বাভাবিক 

রূপটি তৎকালীন সাহিতা ধারায় রূপ লাভ করেছে । তারপর ইতিহাসের পথ 

বেয়ে বাঙালী ও তার সাহিত্য পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব পণস্ত এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের 

সম্মুখীন হওয়ার মুখে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল । পলাশীর বিপধয় বাঙালী- 
জীবনে এক অভূতপুর্ব পরিবঙ্তনের আভাস জাগিয়ে তুলল। ইংরেজ 

আগমনের পর থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পধন্থ বিশ্রান্থ বাঙালী-জীবনে 

আবার যে চেতনাবোধ দেখা দ্িল-_সেও সেই প্রাচীন দিনের বাগালীরই 

নিরন্তর সংগ্রামশীলতার এক এতিহাসিক পরিণতি নয় কি? কৈবর্ঠ বিদ্রোহ 

থেকে শুরু করে সাওতাল, নীল, কৃষক বিদ্রোহের ভেতর এবং মধ্যবিত্ত 

নামে ইংরেজ শাসকশ্রেণী-হ্্ট সমাজেও এই বিক্ষোভ, এই পরাধীনতার 

বেদনা এবং আত্মধিক্কার স্ম্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল । যে জাতীয় একা ও 

সংহতি ভেঙে যাচ্ছিল, তাকে, গড়ে তোলার জন্যই উনবিংশ শতাব্দীতে শুরু 
হ'ল বিপুল আয়োজন। সাহিত্যে ও সমাজে এই নবলন্ধ চেতনাবোধের 

ক্রমোৎকর্ষ দেখা দিল। রবীন্দ্রনাথ, শরংচন্দ্রের সময়ে সভ্যতা ও সংস্কৃতির 

বাহন সাহিত্য-সুর্ধ বাঙলার মধ্যগগনে | প্রথম মহাযুদ্ধের পর সেই আকাশে 

ক্ষণিকের জন্য মেঘ জমে উঠেছিল। সেই মেঘ কেটে যেতে না যেতেই 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আবার আকাশ ছেয়ে ফেলে । আজ মেঘমুক্ত আকাশে আবার 



৪৮৬ বাঙলা সাহিত্য পরিক্রমা 

সম্ভাবনা জেগে উঠেছে । নতুন দিনের নতুন মানুষ জীবনের রসদ সংগ্রহ করবে 
তার সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে । এই সাহিত্যধারার পথহারাবার ভয় নেই। 

প্রাচীন ভারতের জীবনাদর্শ ও সাহিত্যাদর্শ, পাশ্চাত্য জীবন ও সাহিত্যের বলিষ্ঠ 
আবেদন বাঙ্ল। সাহিতা-মন্দাকিনীর গতিকে আরওশক্তিশীলী করে তুলেছে। 
তাই ক্ষণিক মোহাবেশ কখনও কখনও বাঙ্ল। সাহিত্যের গতি মন্থর করে 

তুললেও কবির কথায় আশঙ্কামুক্ত হয়ে আমরা তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে 

পারি__ ৃ 

মানবের শিশু বারে বারে আনে | 

চির আশ্বাস বাণী, 
নৃতন প্রভাতে মুক্তির আলো 

বুঝিবা দিতেছে আনি । 
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যে মব বই থেকে সাহীষ্য পেয়েছি 
বাল! ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রন্তাব_-রামগতি স্তায়রত্ 

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য--দীনেশচন্ত্র মেন 

বঙ্গসাহিত্য পরিচয়-- » 

প্রাচীন বাঙলা! সাহিত্য মূমলমানের অবদান-_দীনেশচন্্র সেন 

আরাকান রাজসভায় বা$ল! সাহিতা-_মৌলবী আবদুল করিম সাহিতা বিশারদ ও 

ডা; এনামুল হক 

শুগ্টপূরাপ_ 
বঙ্গবাণী--শশাঙ্বমোহন মেন 

বাল! সাহিত্যের ইতিহাস (১ম, ২য়, ৩য় খ্ড)-_ডাঃ স্কুমার মেন 

ছি্নপন্্--রবীন্ত্রনাথ ঠাকুর 

চারিঙ্জ পুজা 

জীবন ম্মৃতি-_ 

সাহিতা-_ 

সাহিত্যের স্বরূপ-_ , 

মাহিত্যের পথে ,, 

আধুনিক সাহিতা--বীননাথ টুর 
আত্মপরিচয়__ টু 

বাঙলা ভাষার পরিচয়-- ,, 

রবীন্দরনাথ-_অজিতকুমার চক্তররবতী 

জাধুনিক বাঙল্লা সাহিত্য-মোহিতগাল মজুমদার 

বাঙালীর ইতিহীস--ডাঃ নীহাররঞ্রন রায় 

ভারতীয় সাধনার ধকা-_ডাঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত 

সাহিত্য প্রগ্তি-ডা: ভূপেব্রন্াথ দত 

বাঙলা মঙ্গলকাবর ইতিহাম-_স্্ীমাশুতোষ ভট্টাচার্য 

বাঙলা ভাষা তন্বের ভূমিকা-ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 

বাঁও লা নাটকের উৎপত্তি ও ভ্রমবিকাশ-_ প্রীমস্মধমোহন বহু 

গিরিশচন্ত্র ও বাঙলা! নাট্য সাহিতা-_কুমুদবন্ধু সেন 

নাঁটয মাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার-_জীমাধনকুমার তটাচা্ 



২৮ 

স্ঞ্! 

৩৩ | 

৩১ । 

৩২ । 

৩৩। 

৩৪ । 

৩৫ । 

৩৬। 

৩৮ | 

৩৯ | 

৪১ । 

৪২ । 

৪৩ | 

৪8৪ । 

৪৫ । 

৪৬ । 

৪৭ 

৪৮ | 

৪৬৪ 

বঙ্গ সাহিত্যে উপক্াসের ধারা-_ডাঃ প্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
সংস্কৃতির রূপান্তর--প্রীগোপাল হালদার 

ষোড়শ শতকের বাঙলা সাহিত্য- শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন 
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ইসলামী বাঙল! সাহিত্য--ডাঃ সুকুমার সেন 

প্রাচীনযুগের বাঙলা ও বাডালী- ” 

মধাযুগের বাউলা ও বাঙালী-- ” 

রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ--শিবনাথ শান্তা 

আত্মজীবনী 
বঙ্গীয় নাট্যশালার ইাতহাস- ত্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

সংবাদপজ্জে সেকালের কথা- 

মাইকেল মধুনুদন দত্তের জীবনচরিত-_-যোগীন্দ্রনাথ বন 

মধুম্থতি-_নগেন্্রনাথ সোম 

সাহিত্যসাধক চরিতমালা-_বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত 

[০ 50995 01 8761151) 11061800176 --13400502 

বাঙলার সাধনা--ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী 



অনুক্রমণিকা 
[ প্রান্থলিখিত সংখ্যাগুলি পৃঠা সংখ্যা নির্দেশ করছে ] 

০ অবনীন্রনাখ ঠাকুর রি 

অকিঞ্চন চক্রবতী 
৬৮ 

১৬ 

অক্ষর চৌধুরী ৩৫৯, ৩৬৯, ৩৭০, ৪*৬ টির ২০৬, ২০৭ 

অমর 

অক্ষয়কুমার দত ২৬৭, ২৬৯, ২৭০, ২৭৫-২৭৭, কোবের টাকা 
্চ৮ 

অমরেক্রনাথ দত্ত ৪২৮ 
২৮৩, ৩৫৩, ৪৩০, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৫৩ 

অক্ষয়কুমার বড়াল ৩৭৮, ৩৮৪, ৩৮৫ বালে ০০ 

অক্ষয়কুমার মৈত্বেয় ৪৩৫, ৪৫৫. ৪৫৬ বি রি 
কার হদ্কানিকূনত অশ্থিকাচরণ গুপ্ত ৩৪৯, ৪৩৭ 

নাতো পু ও অস্থিকাচরণ বস ৩৪৭ 

সিন রর হাত অন্থিকাচরণ ব্রহ্মচারী ১৯০ 

? টির অযোধ্যানাথ পাকড়াশ৷ ৪৩৬ 

অতুলচন্ত্র গু নি অশোক গুহ 8৫৯ 

অতুলকৃষ মি ৪545 অশ্বমেধ পর ১১৩, ১৪৭ 

অনাদি পাতন ১২২ 

অনুরূপ দেবী ৪৫৮ না 

অন্নদামঙ্ল ২২৪, ২২৫, ২২৭, ২২৮, ২৩০, আইন-ই-মাকবরী ৩৪ 

২৩২ আত্মীয় সভা ২৩৯ 

অনুদাশক্কর রায় ৪৫২, ৪৫৯, ৪৬* আদিতাচরিত ২5৫ 

অন্ুদাহন্দরী দেবী ৩৯৩ আধুনিক বাঙলা সাহিত্য ২৯৮ 

অনন্ত মিশ্র ১৪৭ আধুয়া হুন্দ”ী ২৪১ 

অনুরাগ বলী ১১৮,১৪৪ আনম্মোহন বনু ২৭২, ২৭৩, ৩২৫ 

অনিরুদ্ধ ১১৩ আনন্দমঠ ২৪৩ 

অনিল পুরাণ ২১৯,২২২ আনন্দচন্ত্র সগিত্র ৩৭৭ 

অদ্বৈত প্রকাশ ১০১ জাল আলীম ১৮৩৬ 

অধৈত মঙ্গল ৫৯, ১*৯» আবাল করিম ১৮৩ 

জন্ততাচার্য ১৪৫, ১৪৬ আনল নধা ১৮৪, ১৮৫ 

জপরেশ মুখোপাধ্যার ৪০৮ আবাল হাকীম ১৮৬ 



৪৬৬ 

উপেন্দ্রনাথ দাস ৩৪৫, ৪০২, ৪*৩, ৪৯৯, ৪২৭ আহিয়! বাণী ২৩৮ 

আমীর সওদাগর ২৪১, ২৪৩ 

হামীর হামজ। ১৮৫, ২৩৯, ২৪০ 

আর্ধদর্শন ৩৫৭ 

আরমঞ্চুষ্ীমূলকল্প ৬,৮১২ 

আর্ধা-তরজা ১৯৯ 

আর্ধা সপ্তশতী ২৯ 

আরিফ ২১১, ২১২ 

আলাওল ১৪২, ১৭২, ১৭৫-১৮৫, ২৪০ 

আলীরাজা ১৭০, ২৪১ 

আল্লা হামীদ ২৪১ 

আশুতোষ ভট্টাচার্ব ৫৭, ৫৮, ৬১, ৬৭, ৬৮, 

৪২৮ 

ই 
ইউমুফ জেলেখা ১৮৬, ২৩৯ 

ইছাই ঘোষ ২৩ 

ইন্দির দেবী ৪৫১, ৪৫২ 

ইন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৫১, ৩৭৭, ৩৭৮ 

ইয়ং বেঙ্গল ২৬৪, ৬০৪, ৩১৩, ৩১৪ 

ত্ 
ঈশান নাগর ১০৯ 

ঈশানচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৭২ 

ঈশ্বরচত্ত্র গুপ্ত ২৫৭, ২৫৯, ২৬৯, ২৬৬, ২৬৯, 

২৭৬, ২৮১, ২৮৫-২৯০, ৩৫৯, ৩৭৩, ৪৩৩, ৪৩৪ 

ঈগ্বরচন্ত্র বিস্তাসাগর ২৫৭, ২৫৯, ২৭৯, ২৭৫- 
চি ২৮১, ২৮৩, ৩০৫, ৩০৭, ৩০৮১ ৩৫২, 

৩৫৩, ৩৯৫, ৪৯৪, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৩৮, ৪৩৯, 

৪6৩ 

ন্ভ 
উদ্ভব দান ৬৩ 

উদ্ধব সংবাদ ২৪ 

উমাপতি ধর ২৯, ৪৫ 

উমেশচন্ত্র গুপ্ত ৪৬০৩ 

উমেশচন্দ্র বটব্যাল ৪৫৫ 

উমেশচন্ত্র মিজ্র ৩৯৭, ৩৯৮ 

ভি 
উজ্জল চত্দ্রিকা ২০৪ 

উজ্জ্বল নীলমণি ১৪৪,২০৪ 

এ) । 

এবাহুলা ১৪১, ১৭৬ 

এমানুল হক ১৮৩ 

এস্, ওয়াজেদ আলী ৪৫২ 

ভা 

এতরেয় আরণ্যক ৪, ৪৩ 

এতরেয় ব্রাহ্মণ ৪, ৪৩ 

এতিহাসিক উপন্যাস ২৮৩, ২৮৫, ৩২৯ 

ৃ ০ 

কর্ণানন্দ ১৪৩ 

কর্ণপুর ২০৫ 

কথ সাহিত্য ৩৪ 

কথোপকথন ২৬১ 

কবি কষ্কন ১৩৩ 

কবিচন্ত্র ১৪৮, ১৪৯, ২১০, ২১৪, ২১৬ 

কবিরাজ গোস্বামী ১৬৭ 

কবীন্দ্র চক্রবর্তী ২৩৮ 

কবীন্ত্র বচন সমুচ্চর ১৬, ১১ 

কবীন্ত্র পরমেশ্বর ৮ 

কমলাকাস্ত ২৪৫ 

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৫৩ 

করুণানিধান বিলাস ২৪৪ 
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কাভাল হরিনাথ ৩৮২ 
কাদের আলী 5৬ 

কান! হরি দত্ব 

কাফেন চোরা ২৪১ 

কামিনীহন্দরী দাসী ৪ 
কামিনী রায় ৩৭৮, ৩৮৪-৩৮৭ 

কালিকামঙ্গল ১৫১, ১৫৪, ২২৮, ২৩৪-২৩৬, 

২৩৮ 

কালকেতু উপাখ্যান ১২৩, ১২৫, ১৩৪, ১৩৬, 

১৫ 

কালিদাস ১১, ১৪৮ 

কালীকীর্তন বির 
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ছ্বারকানাথ গাঙ্গ.লী 

দ্বারকানাথ দত্ত 
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ 

স্বারকানাথ রায় 

দিগ্দর্শন 

দিব্যসিংহ 

দিলীপকুমার রায় 

২৭৭, ২৭৮, ২৮১ 

5৫৯-৪৬১ 

৩ 

5১৩ 

৪৬ 

৩৮৯ 

্গৎ 

৩১৬, ৩৫ ১-৩৫ব 

৩৫৬) 

১৪৩ 

২৪৬ 

৩৪৯ 

২৫৬, ২৫৭ 

১৮৪ 

২৪৬ 

২৮৬ 

৪৩৭ 

৩১৯ 

২৮২,৪৩৫ 

৩৬ 

২৬৮ 

১২১, ১৪১ 

৯৫ 



৪৭১ 

ছ্বিজ কমললোচন ১৫* দীনবন্ধু দাস ধ্ং 

দ্বিজ কংসারি ২৪ দীনবন্ধু মি ২৬৬, ২৮৬, ২৮৭, ৩৯৪, ৩০৯. 

দ্বিজ কৃকরাম ২১৬ ৩১৪, ৩১৭, ৩৪৫, ৩৯৩, ৪০৬, ৪১৪৯, 

দ্বিজ গোপাল ২০৯ ৪২০, ৪৩৬ 

দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ ২৯৭ দীনেন্ত্রকুমার রায় ৪৩৭ 

দ্বিজ ঘনশ্যাম ১৪৫ দীনেশচরণ বু ৩৯১ 

দ্বিজ চণ্তীদাস ৪৯, ৫* দীনেশচন্দ্র সেন ৩০, ৩৫, ৪৮, ৬৭, ৭৫, ১৯৯, 

দ্বিজ জগন্নাথ ২০৫, ২৭৬ ১১২, ১৩৪, ১৩৬, ২১৮, ২৩৬, ২৪০, ২৪৩ 

ছবিজ জনার্দন ১৫০, ২০৭, ২১১ দীপকোজ্ছল ৯৬ 

দ্বি ধনঞ্জয় ২*৮ দীপাশ্বিতা ৯৬ 

দ্বিজ পঞ্চানন ২১৮ দীপিকা ৪ 

দ্বিজ বংশীদাস ১৪৭ হুর্গীচরণ রায় ৪৮ 

দ্বিজ বাণেশ্বর ২*৫ ছুর্গাপঞ্চ রাজি ২১৩ 

দ্বিজ ব্রজন্ুন্দর ২১৪ ছুর্গাপুরাণ ২০৭ 

হজ ভবানীনাথ ১৪৬, ২১৪ হুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ২০৭ 

দ্বিজ্জ মাধব ১২৩, ১২৫, ১৩১, ১৩২  হূর্গাভক্তি চিন্তামণি ২০৬ 

স্বিজ রঘুনাথ ১১৩  ছুর্গাভক্তি তরঙ্গিনী ৭৩, ২০৭ 

ছ্বিজ রতিদেব ১৪৯, ১৫০ ছূর্গা মঙ্গল ২৫৯ 

ছি রমানাথ ২০৪ হুখীশ্যামদাস ১১২ 

ঘিজ রামচন্ত্র ২১১ দৈবকী নন্দন ২১৩ 

দ্বিজ রামনিধি ২*৭ দোনাগাজী চৌধুরী ১৮৪ 

দ্বিজ রামগ্রসাদ ২৩৭ দোহাকোষ ১৪, ১৯, ২৩ 

ছিজ রামানন্দ ২১১ দৌলত কাজী ১৭১, ১৭২, ১৭৫, ২৪ 

দ্বিজ লক্্বীনাথ ২০৪ দেওয়ান ভাবনা ২৪১ 

দ্বিজ শিবদাস ২০৬ দেওয়ান মিন! ২৪১ 

দ্বিজ ঞধর ১৩৯, ১৫১,২২৮ দেবকীনন্দন ৯৯ 

ছিজ সীতাহৃত ট , ২১৪ দেবীদাস পর্সা ২5৭ 

ধিজ হরিরাম ১১৬, ১৫* দেবীপ্রসন্্ রায়চৌধুরী ৪৩% 

স্বিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর ৩৫৩, ৩৫৫, ৩৭৩-৩৭৬, দেবী ভাগবত ১২৩, ২০৭ 

৩৯৯, ৪৩৪, ৪৩৬, ৪৩৯ দেবীম্গল ২৩৬ 

ছিজেজ্জলাল রায় ৩৮৮, ৩৮৯, ৪৯২, ৪৯৪, দেবীসিংহের অত্যাচার ২৪৩ 

৪২১-৪২৭ দেবেজনাখ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪০৭ 

দঈীননাখ ধর ৩০২ দেবেরনাথ সেন ৩১, ৩৭৮-৩৮৯০, ৩৮৫, গুহ 



8৭২ 

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্রন ৩৮২ 

পু 

ধনপতি উপাখ্যান ১৩৫, ১৫ 

ধর্মগপ্ত ১৬৯ 

ধর্মমঙ্গল ২৩, ২৪, ৩৭, ৪০, ৪8৫, ৫৮ ১২২, 

১৩৯, ১৪৯, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, 

১৬৯, ১৬২, ১৬৩, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৯৭, 

২১০, ২১৮, ২১৯ 

ধোয়ী ২৯ 
তম 

নগেন্্রনাথ গুপ্ত ৩৪৯ 

নগেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৩৫৩, ৩৫৭ 

নগেল্সনাথ বহু ৪৩৭ 

নছর মালুম ২৪১ 

নজরুল ইসলাম ৪৩৯, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৬১ 

নটবর দাস ২৯১, ২০২ 

নটেন্্রনাথ ঠাকুর ৩৯৫ 

নন্দরাম দাস ১৪৬, ১৪৭ 

ননগলাল রায় ৪১৩ 

নন্দহরণ ৫৮ 

নবকৃষণ ভট্টাচার্য ৩৮৯, ৩৯০ 

নবগোপাল মি্ত ৩৯৮ 

নবজীবন ৩৫৬ 

নববাবু বিলাস ২৩৯ 

নবীবংশ ১৮৪ 

নবীনকালী দেবী ৩৯৩ 

নবীনচন্ত্র দাস ৩৮৮ 
নবীনচজ্্র সেন ২৬৬, ২৬৮, ২৮৬, ৩২০, ৩৪৫, 

৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬২-৩৩৬, ৩৭৩, ৩৮৮, ৩৯১, 

৩৯২, ৪8৩৩ 

নবীন চট্টোপাধ্যায় ৩১৯ 
নরছরি চক্রবতী ২০০-২০৩ 

মরহৃরি সরকার ৯৩, ৯৪, ৯৬, ২৯৩ 

নরসিংহ বসু 

নরেশচন্ত্র সেনগুপ্ত 

নরোত্ম বিলাস 

নসরুল খান 

নসাই ঠাকুর 

নসীর মামুদ্র 

নাগাষ্টক 

নাথ গীতিক। 

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 

নারায়ণ দেব 

নিখিলনাথ রায় 

নিজাম ডাকাতের পাল 

নিত্যকৃ্ বন 
নিত্যানম্দ আচার্য 

নিত্যানম্দ ঘোষ 

নিত্যানন্দ দাস 

নিত্যানন্দ বৈরাগী 

নিধিরাম আচার্ধ 

নিমচন্দ্র মিত্র 

নিমাইচাদ শীল 

নিরঞনের রুমা 

নিরুপম। দেবী 

নীতিবর্সা 

নীলদর্পণ 

নীলমণি পাটনী 

নীলরতন মুখোপাধ্যায় 

নীলরতন হালদার 

নীহাররঞ্জন রায় 

মূরগ্নেছা ও কবরের কথা 

২১৮ 

৪৫৭ 

১১৭, ১১৮ 

১১৮, ২৪০৩ 

২৪৪ 

৫৯ 

১৪১, ০ 

| ৯৯ 

২৫ 
৬০ 

৪৬৭, ৪৬১ 

৭১, ৭২, ১৪৭ 

৪৫৫, ৪৫৬ 

২৪১ 

৩৮৯, ৩৯৩ 

১৪৫ 

১৪৭ 

৯৭, ১৪৩ 

২৫৪ 

৩৮ 

৩১৫ 

৩২, ২১৯ 

৪৫৮ 

পু 

২৮৪, ২৮৯, ৩৯৪, ৩৯৫ 

২৫৭ 

৪৮ 

৪৩৩ 

২০, ৩০, 88৩ 

১৮৬ 

২৪১, ২৪৭ 

৪৫৬ 



পরমানন্দ গুপ্ত 

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় 

পরমানন্দ অধিকারী 

পরমানন্দ সেন 

পরমেশ্বর দাস 

পরগুরাম চক্রবর্তী 

পরাণ দাস 

পরিচয় 

পরীবাণুর ইঅলা 

পাচকড়ি দে 

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 

পীর বড় খা গাজী 

পুরাণ 

পুরুযোতম দাস 

পুরুবোত্তম দেব 
পুরুষ পরীক্ষা 

পূর্ণচন্র চট্টোপাধ্যায় 

পুচ বহু 

প্যারীচরণ সরকার 

৬১, 

৪৭৩ 

১৪১ 

৮৫ 

১৬৩ 

২ 

৪৭, ২৩২ 

২২১, ২২২ 

৬৭, ৬৯, ৭ 

১৭৭-১৭৯ 

জি 

১১৩ 

৪6৫৯ 

২৬০ 

১৩৩ 

৪৪ 

, ৪৩৭ 

৪১ 

১৮ 

২৮ 

৭৩ 

৩৪৮ 

৩৫৮ 

৪৩৫ 

প্যারীচা মি (টেকাদ ঠাকুর) ২৭৭-২৭৯, 
২৮৫, ৩১৬, ৩২৯, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৩৫ 

প্রচার 

গ্রুতাপচত্ত্র ঘোষ 

প্রতাপাদ্দিত্য চরিত্র 

প্রবোধচক্ত্রিকা 

গ্রবোধ সান্ঠাল 

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 

প্রতান চণ্তী 

প্রমথ চৌধুরী (বীরবল ) 

প্রমথনাথ বন 

প্রমথনাথ বিশী 

গ্রমথনাথ সিজ্ 

প্রসন্নচন্র ঘোষ 

প্রসন্্কুমার মুখোপাধ্যায় 
প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় 

প্রাকৃত পৈঙ্গল 

প্রাণকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

প্রাণরাম চক্রবতা 

প্রেষকদন্ব 

প্রেমদাস 

প্রেমবিলাস 

প্রেমভক্তি চল্ত্রিকা 

প্রেমামৃত 

প্রেমান্থুর আতর্থা 
হক্চ 

ফকীররাষ দাস 

ফকীররাম বিদ্যাভূষণ 
শর 

বন্ধিমচন্্র 

৬৪২ 

৪৫ 

হগ$ 

স্ 

৪৫৪ 

৪৫১, ৪৫২ 

৫ 

৩০১, ৪৫১-৪৫৩, 

৪৫৫, 8৫৮ 

৪০৬ 

৪8৫৯ 

8৩০৩, ৪৩৭ 

৪৩৪ 

২৯১ 

১৪ 

১৯৪, ২৫৩, ২৬৬, ২৬৮, ২৭৯, 
২৮১, ২৮৩, ২৮৫-২৮৭, ৩১০, ৩১৪, ৩১৫, 

৩২৯, ৩২১, ৩২৭৩৫ ১, ৩৫৩, ৩৫৬১ ৩৫৮, 

৩৫, ৩৭৪, ৩৭৩, ৩৯৫, ৩৯৯০ ৪৪, 6০৪, 

৪০৯, ৪১৭, ৪৩০, ৪৩৩, ৩৬, ৪৩৯, 86৩, 

6৫৬ 



৪৭৪ 

বঙ্গদর্শন ৩৩৬, ৩৩৮, ৩৪২, ৩৪৬, ৩৫০, ৩৫৬, 

৩৭৪, ৪৩২১ 8৩৬ 

বঙ্গদুত ২৬৯ 

বঙ্গবাণী ২৯৫, ৩০০ 

বঙ্গভাষার ইতিহাস ২৮১ 

বঙ্গভাষার লেখক ১৩৪ 

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৩০, ২৩৬ 

বন্তধাত্বীশ্বরী ১২৪ 

বজ্রধান ১৪ 

বনমালি দাম ২৯৩ 

বনফুল ৪৫৯ 

বটুকবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০৯ 

বত্রিশ সিংহাসন ২৬২ 
বররুচি ২২৮ 

বলদেব পালিত ৩০২ 

বলরাম দাস ৭৫, ৯৪, ৯৭, ১৪৩, ২০৪ 

বলগভ দাস ১৪১ 

বলেন নাথ ঠাকুর ৪৫১, ৪৫২ 

বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় ৩৯৯ 

বসস্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ৪৬, ৪৮ 

বসস্ত রায় ১৯১৮ ১২১ 

বড়, চণ্ডীদাস ৪৫, ৪৬, ৪৮, ৫৫, ৯৯, ৯১ 

বংলীদাস ৯৬, ১১৭, ১৪১, ১৪৫, ১৪৭ 

বংশীবদন ৯৩, ৯৬ 
বংশীমোহন ২১৪ 

বন্দযঘটায় সবানদ্ম ২৮ 

বন্দাতখাগত ১১ 

্রজবুলি ণ্৫ 

অজমঙ্গল ২৯০৩ 

স্রজমোহন রায় ৪১৬ 

ত্রক্মবৈবর্ত পুরাগ ১২৩, ১২৫, ১৪৫, ২০৪ 

ব্রজেন্ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪২৮, ৪৩৭ 

বাঙলা প্রবন্ধ সাহিত্য ৪৫২ 

বাঙলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস 

বাঙুল। সাহিত্যের ইতিহাস 

বাঙালীর ইতিহাস 

বাণভ 

বান্ধব পঞ্জিকা 

বারমতি 

বাহুদেব ঘোষ 

বাসুদেব দত্ত 

ব্যাঙ্গ কাহিনী 

ব্যাঙ্গমা বেঙ্গমীর উপাখ্যান 
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৩৮৬, ৩৮৯, ৩৯১, ৩৭২, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪8৭৬) 

৪৩৪, ৪৩৪, ৪৩৭-৪৫১, ৪8৫৫, ৪৫৬ ৪8৫৯, 

৪৬১, 6৫ 

রবীন্দ্রনাথ মেজর ৪৫৮ 



৪৭৮ 

রসকলিকা ২০২ 

রসতরঙ্গিণী ২৫৯ 

রসমঞ্জরী ২২৫ 

রসমাধুরী ২০৪ 

রসিক মঙ্গল ১১৮, ১৪৪ 

রসিক মিশ্র ১৪৮ 

রসিক রায় ৩০২ 

রমানাথ ১৩৩ 

রমেশচজ্ দত্ত ২৬৭, ৩৪৬-৩৪৮ 

রমেশচত্র সেন ৪৫৯ 

রাই উন্মা্দিনী ২৫৮ 

রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৩৬ 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৮ 

রাগমাল। ২০৫ 

রাগবক্ চক্দ্রিকা ২০৪ 

রাজকুমার নন্দী ৩*২ 

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৭৭, ২৮১, ৪৩৬ 

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৩০২, ৩০৩, ৩৫৩, ৩৫৬ 

রাঙকৃষ্ণ রায় ৩০২, ৩০৩, ৩৭৬, ৩৭৭, ৪০২, 

৪০৪, ৪১০, ৪১৩, ৪৩৬ 

রাজনারায়ণ বন ২৭০, ২৭৭, ২৮০, ২৮২, 

২৯৩, ২৯৫, ২৯৮, ৩০০, ৩০১, ৩৫৩, ৩৭৬, 

৩৯৮, ৪৩৪ 

রাঁজমাল। ১৬৯ 

রাজশেখর বন ৪৫৮ 

রাজ! কালীকৃষ্ণ দেব ২৬২ 

রাজ। কৃষ্ণচন্দ্র রায়ন্ত চরিজ্ ২৬২ 

রাজাবলী ২৬২ 

রাজা রাধাকান্ত দেব ২৬২ 

রাজ! রামমোহন রায় ২৬১-২৬৫, ২৬৭-২৭২, 

২৭৮, ২৯০, ২৯১, ৩০৫, ৩১৭, ৩২০, ৩৫৩, 

৩৯৫, ৪৯৪, ৪৩০, ৪৩৩, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৫২৯ 

৪8৫৩ 

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ২৬২ 

রাজীব সেন ২১৬ 

রাজেন্্রলাল মিত্র ২৭০, ২৭১, ২৭৭, ২৮*, 

২৮১, ৩৯৯, ৪৩৪, ৪৩৫ 

রাধাকান্ত মিশ্র ২৩৮ 

রাধাকৃষ বিলাস ১৪৫ 

রাধাগোবিন্দ বসাক ৪৮ 

রাধাচরণ গোপ ২৪০ 

রাধানাথ শিকদার ৪৩৫ 

রাধাবল্লভ ১১৭, ১৪১ 

রাধামাধব ঘোষ ২৮৫ 

রাধামাধব ঘোষাল ২৫৯ 

রাধামাধব মিজ্ঞ ৩০২ 

রাধামাধব হালদার ৪০৬ 

রাধামোহন ঠাকুর ৪৭, ২০০, ২৭২ 

রামকাস্ত রায় ২১৯ 

রামকালী ভট্টাচার্য ৩১৮ 

রামকৃষ্ণ রায় ২১০ 

রামগতি স্তায়রত্ব ২৮১ 

রামগোপাল ঘোষ ৪৩৩ 

রামচরিত ১০ 

রামচন্দ্র ২১৪ 

রামচজ্জ খান ১১৩ 

রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার ২৫৯, ২৮৫ 

রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২১৮ 

রামদাস আদক ১৬৫-১৬৭ 

বামদাস সেন ৩০২, ৩০৩, ৪৩৬ 

রামজীবন ভট্টাচার্য ২০৫ 

রামজীবন বিদ্যাতৃষণ ২১৩ 

রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ ৩৪৯ 

রামনারায়ণ ঘোষ 

রাষনারার়ণ তর্করত্ব 

রামনিধি গুপ্ত ( নিধুবাবু ) 

২১৪,২১৭ 

৩০৬, ৩০ হী ৩৯২ 

৮৩০ 



৪৭৯ 

রামপ্রসাদ বন্দ্যো ২১৪ 

রামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ২০৬ 

রামপ্রসাদ দেন ২২৩, ২৩৪-২০৮, ২৪৫ 

রামরসায়ণ ২৫৯ 

রামরাম দাস ২১০ 

রামরাম বঙ্গ ২৬১, ৩৫৩ 

রামশঙ্কর ১৪৫, ২৩৬, ২০৭ 

রামাঙ্কক নাটিকা ১৬৯ 

রামানন্দ ঘোষ ৮, ২১৪-২১৬ 

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৪৩৭ 

রামানন্দ বছ ৯৪, ৯৬ 

রামানন্দ যতি ২০৬, ২১৪ 

রামানন্দ রায় ১০৪ 

রামাই পণ্ডিত ১৬৩, ২১৯ 

রামায়ণ ১১, ৫২, ১৪২, ১৪৬, ১৪৭, ১৯৭, 

২০৪, ২০৭, ২১৩, ২১৪ 

রামেজহম্দমর জিবেদী ৪৩৭, ৪৫৫ 

রামেখর ২১৪ 

রামেশ্বর ভট্টাচাধ ২৯, ২১১ 

রায়চম্পতি ১২১ 

রায়বার ৫৩, ২১৪ 

রায়ষঙ্গল ১২২, ১৩৯, ১৫১-১৫৪, ২১০, ২৪১ 

রুদ্ররাম চক্তবতী ২০৮ 

ক্বপ গোস্বামী ২৯৪ 

রূপনারায়ণ ঘোষাল ১৫০ 

রূপরাম চক্রবর্তী ১৬৩-১ ৪৫ 

রেভারেগড লঙ, ২৪৭, ২7৪, ৩১২ 

রোমপাদপালকাপ্য-সংলাপ ৭ 

শ্শ 

ললিতমাধব নাটক ২৪ 

লক্্মীনারায়ণ চক্রবর্তী ৩৯৭ 

লক্মীমঙ্গল 
২৮ 

লালন ফকির ২৪৫ 

লালমতী ( সয়ফুল্ মূল্ক ) ১৮৩ 

লালমোনের পালা ২১১ 

লালা জয়নারায়ণ ২৪৭, ২১১ 

লিপিমালা ২৬১ 
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লোকনাথ দাস ১০৯ 

লোচন দাস ৯৪, ৯৬, ৯৭, ১৯১, ১৭৪, ১০৬, 

১০৭, ১৩৩, ২০১, ২০৩ 

লোরচন্ত্রানী ( সতী-ময়না ) ১৭১, ১৭২, ১৭৯ 

স্গ 

শঙ্কর ২০৮ 

শঙ্কর আচার্য ১১১, ২১৪ 

শঙ্কর চক্রবতীঁ ২০৪ 

শঙ্কর দেব ১২১, ১২২ 

শচীনন্দন বিদ্যানিধি ২৪ 

শচীন্রনাথ সেনগুপ্ত ৪৫৯ 

শবরাচাধ ১৬ 

শবর পা ১৪ 

শরচচজ্জ দাস ৩৮৮ 

শরণ ২৬, ২৯ 

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৫৯ 

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩৪৫, ৪৫১, ৪৫২, 8৫৫, 

৪৫৬, ৪৬১, ৪৬২ 

শশধর তর্কচড়ামণি ৩৫৬ 

শশধর রায় ৩৯১ 

শশিচন্্র দত্ত ৩৫৩ 

শশিশেখর ২০০-২০২ 

শশান্কমোহন সেন ১৩৩, ১৩৬, ২৯০, ২৯২, 

২৯৫, ২৪৯৮, ৩০৩, ৩৬৬, ৬৩০৩৬, ৩৭৮, ৩৮৬ 

৩৮৯) ৩৯২, ৪68৫৩ 

শান্তি রক্ষিত ১১ 



৪৮৩ 

হামদাস সেন ২২২ 

হামাচরণ দাস ৩৩৬ 

শ্টামাচরণ শ্রীমানি ৩০৭ 

হামানন্দ ১১৭, ১১৮ 

ামানন্দ প্রকাশ ২০৩ 

শিবচর সেন ২১৪ 

শিবরাম রাজা ২১১ 

শিবরাম দাস ১১৮ 

শিবনাথ শাস্ত্রী ২৭২, ২৭৯, ৩২৫, ৩৪৯, ৩৫৩, 

৩৯১, ৪০২, ৪৩৬, ৪৩৭ 

শিবানন্দ কর ২০৮ 

শিবায়ণ ৫৮, ১২২, ১৩৮, ১৪৯, ১৫০) ২০৪, 

২০৯ 

শিবের ছড়া “৭৫ 

শীতলামঙ্গল ১৩৯, ১৫১, ১৫৪, ২০৮, ২০৯ 

জীকর নন্দী ৭৫, ৭৭) ৭৮, ৮২, ১১২ 

( ডাঃ) প্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৪ 

কফ কিন্বর ১৪৫ 

সত্রীকষ কীর্তন ৩৯, ৪৫-৫১, ৯১, ১১০, ১১২, 

১৩৯, ২০৪ 

প্রীকৃষ চরিত ১৪৫ 

শ্রীকৃফ্চৈতম্যোদয়াবলী ১০৪ 
শ্রীকৃষ্ণ দাস ৪৩৬ 

গ্রকুষণ বিজয় ৫৫-৫৭, ১৪৪, ২০৪ 

শ্রীকৃষ্ণ বিলাস ১৪৫, ১৪৬, ২০২ 

জ্ীকৃষঃমঙ্গল ১১০, ১৩১, ১৪৫ 

শ্রীগীতগোবিদ্দ ৯, ২৩, ২৯, ৯০, ১৩৯ 

জ্ীগোপাল মুখোপাধ্যায় ৪০৬ 

হ্রীচৈতন্ চন্রোদয় কৌমুদী ২৯৩ 

শ্রীজীব গোব্বামী ৪৭ 

জ্রীদাম ২৬* 

স্রীধর কখক ২৫৯ 

গ্রধয় 8751 ৩০, ৭৮ 

ভ্রীনাথ রায় ৪৩৩ 

শ্রীনিবাস ১১৭ 

প্ীপতি মুখোপাধ্যায় ৩০৭ 

প্রীবল্লভ ২৬৯ 

জরীরামকু্ণ মিশন ৪৩১ 

শ্রীরাম পাঁচালী ১২১ 

্রীশচন্দ্র মজুমদার ৩৩৪, ৩৩৬, ৩৫০ 

শ্রীশিমুয়েল পীর বক্স্ ৩৪৭ 

শ্রীহর্ষ ই 

শুরু সর্পবিভূষিতা ৬১ 

শৃণা পুরাণ ২৭, ৩০, ৩২, ৭৫, ১৫৭, ১৬৩, 

২১৯ 

শেখ কবীর ১৪১ 

শেখ ফয়জুল্লা ২২২, ২৪১ 

শেখ সাদী ১৮৬ 

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ৪৫৯-৪৬১ 

শ্ন 

সখারাম গণেশ দেউষ্ধর ৪৫৫, ৪৫৬ 

সখী সংবাদ ২৫৯ 

সপ্ীবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় ৩৩৬, ৩৪৬, ৩৫৩ 

সন্মীবনী সভা ৩৯৮ 

সঞ্জয় ১১২ 

সতীনাথ ভাছুড়ী ৪৫৯ 

সতীশচন্দ্র রায় ৪৮, ৪৫৩ 

সত্যচরণ শাস্ত্রী ৩৫৭ 

সতানারায়ণ পাঁচালী ২১০, ২১১, ২২৫ 

সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর ৩০৬, ৩৭৬, ৪৩৬ 

সত্যেজ্জরনাথ দত্ত ৪৫২, ৪৫৩ 

সহুক্তিকর্ণামৃত ২০, ৩০ 

সধবার একাদশী ২৮৯ 

সনাতন গোম্বামী ৪৭ 

সন্ধ্যাকর নন্দী ১০ 



৪৮১ 

সবুজপত্র ৪৫২ 
সমাচার চক্দ্রিক! বন 

সমাচার দর্পণ চর 

সরহপাদ ১৪, ১৯ 
সহদেব চক্রবর্তী ২১৯, ২২১ 

সয়ফুল-মূল্ক ' বদিউজ্জমাল ) ১৭৭, ১৭৯- 

১৮১, ১৮৪, ১৮৫ 

সংকীর্তনানন্দ 
৮ 

সংকীর্তনামৃত হা 

সংবাদ কৌমুদী দিন 

সংবাদ প্রভাকর ২৬৯, ২৮৯ 

ংবাদপঞ্জ সাঠিতা ৪২৯ ৪৩৭ 

কট ১৯৬ 
স্ব্ণকুমারী দেবী ৩৪৮, ৪৩৬ 

স্বর্ণলতা ৪৩৭ 

খরূপ গোস্বামী ২০৪ 

হ্বরাপ দামোদর ১০০ 

সাধনকুমার ভটাচার্ষ ৪২৪, ৪২৮ 
সাধারণী ৩৫৬ 

সাবিরিদ খান ১৫১,১৭২, ১৮৬, ২২৮ 

সার” চরিত ও সারদা মঙ্গল ১৩১, ২*৭, ২০৮ 

সারদাচরণ মিজ্ত ৩৮২ 

সারাবলী ২৫৯ 
; সাহিত্যে প্রগতি ৬, ২৫৩ 

' সীওতাল হাঙ্গামার কথা ২৪৩ 

স্বামী বিবেকানন্দ ২৬৬, ৩৫৩-৩৫৫, ৪১৭ 
সিরাজ কুলুপ ২৪১ 

া সিদ্ধাচার্য ১১ 

[সিদ্ধান্ত চন্দোদয় ৪৮ 

সিপাহী বিদ্রোহ ৩০৯, ৩১৩, ৩২২-৩২৪, ৩৪৮, 
| ৩৫৭, ৩৫৮ 
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